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RESUMO

Esta pesquisa apresenta um estudo sobre o funcionamento sociocomunicativo do gênero textual
‘frase’. Descreve e analisa, particularmente, os processos que concorrem para que esse gênero
textual assuma determinadas características que fazem dele um ato de linguagem, com propósitos
comunicativos específicos. A investigação toma por base vários corpora formados a partir de
cinco revistas nacionais: Contigo, Época, IstoÉ, Tudo e Veja. Partindo de bases teóricas extraídas
da Análise Crítica do Discurso, especificamente da vertente da crítica social defendida por
Fairclough, concretizada através do modelo tridimensional de análise do discurso desenvolvido
pelo autor, bem como dos trabalhos na perspectiva sociointeracionista, embasados em Bakhtin,
sobre gêneros textuais, ressaltando-se, entre eles, os de Marcuschi, a pesquisa orienta-se para a
análise desses materiais no contexto inicial em que surgem. Com uma abordagem macro e
microanalítica do objeto, comprova-se serem as ‘frases’ um gênero textual com características
próprias, desde sua estruturação formal à sua construção dialógica. A descrição e análise dos
dados identificam os processos constitutivos desse gênero como essencialmente dialógicos,
fundados, centralmente, nas práticas discursivas de retextualização e (re)contextualização
realizadas por atividades sociais de manipulação e ‘filtragem’ da linguagem por quem exerce o
poder dentro de uma sociedade dita democrática – as redes de edição. Entre os resultados desta
investigação, está a comprovação de que as ‘frases’ constituem um gênero textual com
características próprias em termos formais e funcionais e de grande incidência na imprensa
brasileira.

Palavras-chave: Gênero textual ‘frase’, Sociointeração; Retextualização; (Re)contextualização.
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ABSTRACT

This research shows a study about the social communicative operation of the textual genre ‘phrase’.
It particularly describes and analyses the processes that occur so that this textual genre assumes
determined characteristics with makes it a language act with specifically communicative
objectives. The investigation is based in various corpora formed from five national magazines:
Veja, IstoÉ, Época, Tudo and Contigo. Initiating from extracted theoretical bases of the Critical
Analysis Discourse, specifically from the Fairclough’s social critic conception, concretized by
his three-dimensional discourse analysis model, as well as from works on the social interactive
perspective, inspired in Bakhtin, about the textual genre for instance, Marcuschi’s texts. The
research analyses this data in its initial context in which they appear. By means of macro and
micro analytical approach, the ‘phrases’ are confirmed as being a textual genre with proper
characteristics from its formal structure to its dialogical construction. The description and analyze
points to the identification of constituent processes of this genre as essentially dialogically founded
mainly in discursive practices of “retextualization” and “(re)contextualization” exerted by social
activities of manipulation and filtration of the language by those who exert the power into the
alleged democratic society – the edition’s net. Among the results of this study, there is the proof
that the ‘phrase’ constitutes of textual genre with proper characteristics in formal and functional
terms and great incident on the Brazilian press.

Keywords: ‘Phrase’ textual genre; Social interaction; “Retextualization”; “(Re)contextualization”.
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RESUMEN

Esta investigación presenta uno estudio sobre el funcionamiento socio-comunicativo de género
textual ‘frase’. Describe y analiza, particularmente, los procesos que concurren para que ese
género textual tenga determinadas características que le hacen un acto de lenguaje, con objeti-
vos comunicativos específicos. El trabajo se basa en varios corpora instituidos en cinco revistas
nacionales: Veja, IstoÉ, Época, Tudo y Contigo. Partiendo de las bases teóricas de la Análisis
Crítica del Discurso, específicamente de la vertiente socio-crítica defendida por Fairclough, se
concretiza por medio del modelo tridimensional de análisis del discurso elaborado por el autor y
de los trabajos en la perspectiva de la interacción social, fundamentados en Bakhtin, sobre géneros
textuales, como, por ejemplo, trabajos de Marcuschi, la pesquisa se orienta para la análisis de
eses conocimientos en el contexto inicial en que surgen. Por medio de una abordaje macro y
micro analítico del objeto, se comprueba que las ‘frases’ son un género textual con característi-
cas propias, desde su estructuración formal hacia su construcción dialógica. La descripción y
análisis de los datos identifican los procesos constitutivos de ese género como esencialmente
dialógico basados, principalmente, en las practicas discursivas de retextualización y
(re)contextualización realizadas por actividades sociales de manipulación y “filtración” del
lenguaje por quien ejerce el poder en una sociedad considerada democrática – las redes de edición.
En los resultados de esta tesis, se destaca la comprobación de que las ‘frases’ constituyen un
género textual con características propias en términos formales y funcionales y de grande
incidencia en la prensa brasileña.

Palabras-llave: Género textual ‘frase’; Interacción social; Retextualización; (Re)contextualización.
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1. INTRODUÇÃO

1.1. A PROPOSTA

Este estudo tem como objetivo apresentar uma perspectiva analítico-descritiva dos

processos de retextualização e (re)contextualização, observados a partir do papel desempenhado

pelo editor no gênero textual ‘frase’1 . Esses processos apresentam práticas discursivas que situam

a ‘frase’ como gênero quanto a seu funcionamento sócio-comunicativo, demonstrando, de modo

específico, que os gêneros são culturalmente estabelecidos.

O interesse surgiu quando do uso desse gênero em nossas aulas de Língua

Portuguesa2 . Na ocasião, solicitamos aos alunos que o utilizassem a fim de exemplificar os

fenômenos semânticos listados no livro de Castim (1983). Como a experiência foi bastante

significativa, pareceu-nos que ele poderia ser um produtivo material para não só exemplificar

aqueles fenômenos, mas também outros, por exemplo, os de natureza pragmática. Resolvemos

aprofundar, então, os estudos de exemplares textuais dessa espécie, em um trabalho mais

detalhado, que resultou na investigação aqui desenvolvida como uma tese de doutoramento.

Inicialmente, não pensávamos na possibilidade de identificar as ‘frases’ como

exemplares textuais, em outras palavras, como um “gênero textual”. Não havia, na ocasião, uma

categoria definida para nos referirmos ao material de análise. A própria discussão sobre gênero

textual e o uso dessa nomenclatura não apresentava uma visão consensual entre os pesquisadores.

Com o avanço de pesquisas que apontavam para o reconhecimento dos trabalhos de Bakhtin,

que admitiam a noção de gênero para todos os conjuntos de produções verbais organizados,

orais ou escritos, portanto não somente os literários, tornava-se generalizada e legítima a utilização

do termo “gênero textual” para todos exemplares textuais que apresentassem, essencialmente,

uma função sócio-comunicativa em uma sociedade qualquer. Por conseguinte, todo exemplar

de texto observável pode ser, hoje, considerado como pertencente a um gênero (BRONCKART,

1999).

Levando em conta que os gêneros são modos particulares tanto de produção como

de consumo social de textos e considerando que a sociedade sempre está sujeita às transformações

históricas, podemos afirmar que os gêneros também sofrem influências dessas transformações.

Isso justifica o fato de os gêneros possuírem uma classificação aberta e provisória. Nas palavras

de Marcuschi (2000, p. 7), os gêneros “variam, desaparecem, reaparecem sob novas formas,

aparecem outros novos”.

1 ‘Frase’, sempre assim, com aspas simples, para diferir de frase gramatical.
2 Língua Portuguesa VI – Semântica. Segundo semestre de 1997, Departamento de Letras da Universidade Federal
de Sergipe.
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Foi assim que, com base nessas primeiras constatações, passamos a observar,

assistematicamente, várias ‘frases’ para, logo em seguida, sistematizá-las de maneira que nos

pudessem fornecer subsídios para descobertas até então impensadas para textos aparentemente

tão simples e superficialmente classificados, apenas, como próprios a uma leitura de lazer. Para

estudar tais descobertas, direcionamos nossas leituras a obras de autores que discutissem

macrocategorias como gêneros textuais3 , contextos4  e polifonia5 , e microcategorias, tais como

sujeito6 , discurso reportado7 , ironia8  e alterações semânticas e pragmáticas9 . Tudo isso dentro

de um quadro teórico mais amplo, coadunado com algumas das propostas da Análise Crítica do

Discurso (ACD), segundo a perspectiva social defendida por Fairclough (2001, 2003).

1.2. O OBJETO DE ESTUDO

Como exposto, a escolha do objeto de estudo aconteceu de maneira progressiva,

desde o uso do material como exemplos para as aulas de Língua Portuguesa VI, até sua

sistematização como objeto de análise dos processos de retextualização e (re)contextualização.

A escolha justifica-se pelo fato de não se ter encontrado, no Brasil, qualquer pesquisa

que trabalhasse a ‘frase’ como um gênero, na perspectiva a que se filia este estudo. Para sermos mais

específica, não encontramos, não obstante as cuidadosas buscas bibliográficas, qualquer trabalho que

estudasse esse gênero sob alguma perspectiva. Após publicarmos alguns artigos e o capítulo de um

livro, tivemos a oportunidade de entrar em contato com artigos, projetos, oficinas e comunicações em

congressos e outros eventos sobre a temática, todos, contudo, a partir de nossas propostas iniciais10 .

Nossa preferência, certamente, também foi motivada pela atenção que despertavam

os textos que constituem o gênero ‘frase’, a exemplo:

[01] “Eu não sou um pedaço de carne de açougue. Também tenho cérebro, só
que ele é pequenino”.
Nana Gouvêa, modelo eliminado de um programa televisivo de então, Casa
dos Artistas, do SBT (T – 7/12/01).

O fato é que eles fascinam muitos leitores, seja devido a seus tamanhos por demais

convidativos, próprios à leitura rápida, seja por uma de suas funções relevantes, como a da

abordagem jocosa de situações e personagens.

3  Bakhtin (2000), Marcuschi (2000, 2002a, 2002b), Bronckart (1999) e Maingueneau (1997, 2001), Miller (1994a,
1994b), Hasan (1989), Brandão (2001a, 2001b).
4 Sytia (1995), Hasan (1989), Eggins; Martin (1997), Motta-Roth (2000), Martin (1996).
5 Bakhtin (2000), Cunha (2002), Leeuven (1998), Pedro (1998b), Rojo e Gallego (1998) e Wodak (2003).
6 Fairclough (2001, 2003) e Leeuven (1998).
7 Bakhtin (1997) e Cunha (2002), Mouillaud (2002).
8 Fairclough (2001).
9 Marcuschi (2001b, 2003b), Mouillaud (2002).
10 Nas “referências bibliográficas”, relação dos trabalhos de Pedrosa.
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A partir do momento em que esse gênero foi selecionado como objeto de análise,

mudamos radicalmente nossa perspectiva, abandonando uma leitura meramente de lazer e

acrítica. Retomamos o material coletado como se o víssemos pela primeira vez, pois, segundo

Fernando Pessoa, “vale mais a pena ver uma coisa pela primeira vez que conhecê-la” (Apud

ALVES, 2002, p. 190). A surpresa foi inevitável quando verificamos que não dialogávamos

com o texto, pois o recebíamos passivamente, aceitando, na maioria das vezes, a postura ideológica

do editor.

A descoberta impunha o desafio de compreender a natureza sócio-comunicativa do

gênero em referência e seu funcionamento, explicando-se sua produção, distribuição e consumo

em nossa sociedade (FAIRCLOUGH, 2001) e, desse modo, contribuir para que outros leitores

passassem a questionar a validade das informações, mesmo as veiculadas entre aspas. A propósito

dessa posição, têm-se os exemplos adiante, sendo primeiro uma notícia e, o segundo, uma ‘frase’:

Notícia:
[02] Vencedores – “Felipão foi ao Morumbi ver São Paulo x Vasco e saiu no
intervalo. Cara de sorte: não precisou ver o inconvocável Romário fazer dois
gols [...]” (P – 01/02/02).

‘Frase’:
[03] “Diante do Felipão, mostrei um pouquinho do que sei”.
Romário, jogador do Vasco, sobre os dois gols que fez na vitória contra o São
Paulo, partida vista por Luiz Felipe Scolari, que não o convocou para a Seleção
Brasileira (E – 04/02/02).

Nos dois gêneros textuais, exemplos [2] e [3], observa-se que, talvez, não haja em

‘frase’ um compromisso maior do editor com a fidelidade das informações, percebendo-se, como

seu objetivo primeiro, um jogo comunicativo diferente, que será discutido no corpo deste trabalho.

Consideremos, agora, os dois casos que seguem:

[04] “Na TV, os programas são mais dirigidos para as mulheres. Tenho certeza
de que são elas que mandam em casa”.
Daniel Filho, diretor de TV (E – 21/05/01).

[05] “A mulher é quem manda na televisão. O homem pega carona, é mais
fingido”.
Daniel Filho, diretor de televisão e autor do livro O Círculo eletrônico, ao
jornal O Globo (T – 20/05/01).

Podemos identificar que [04] e [05] se ligam ao mesmo evento comunicativo. No

entanto, os editores retextualizaram a fala do locutor de maneiras totalmente distintas e as

distinções não passam apenas por questões de construção sintática ou pelo uso de paráfrases ou

de sinonímias, mas pelo conteúdo ideológico e social. Afinal, há uma distância considerável

entre “mandar na televisão” e “mandar em casa”. Continuando:
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[06] “Estou feliz com os meus peitinhos pequenos, mas sinceros”.
Nívea Stelmann, atriz, afirmando que não pensa em colocar silicone nos seios
(I – 23/05/01).

[07] “Estou feliz com meus peitinhos sinceros”.
Nívea Stelmann, atriz, sobre a hipótese de aumentar os seios com silicone (E
– 21/05/01).

[08] “Sou feliz com os meus peitinhos pequenos e sinceros”.
Nívea Stelmann, atriz (T – 27/05/01).

Se o gênero textual ‘frase’ apresenta diferenças no processo de retextualização, que

por vir entre aspas poderiam conduzir alguns leitores a idéia da literalidade da ‘frase’, da

genuinidade ipsis litteris de suas formas e conteúdos, então identificar diferenças na

(re)contextualização não seria tarefa árdua, tendo em vista ser esse processo vinculado, totalmente,

aos editores, sem nenhuma influência do locutor, em suma, as subjetividades nas práticas

discursivas.

Em suma, verificamos que, basicamente, a ‘frase’ é construída por dois processos:

retextualização e (re)contextualização, ambos da responsabilidade do editor. No primeiro processo,

o editor seleciona a fala do locutor a partir de um evento comunicativo amplo e a retextualiza

segundo critérios subjetivos, uma vez que a fala não é transcrita, mas reconstruída mediante

preferências lexicais, sintáticas, semânticas, pragmáticas e, sobretudo, valores do editor. No

processo de (re)contextualização, o editor deixa transparecer que está recuperando, para o leitor,

o contexto lingüístico e situacional do evento comunicativo em que selecionou a fala, para que

esse mesmo leitor tenha condições de “entender” a ‘frase’. Como a recuperação do contexto

situacional é feita a partir da releitura que o editor faz do evento comunicativo em foco, preferimos

usar o termo (re)contextualização, em lugar de contextualização ou recontextualização, pois

verificamos que, para atender as linhas editoriais das publicações ou  suas próprias preferências,

a fala é descontextualizada para, depois, ser novamente  contextualizada. Daí, a opção por

(re)contextualização.

Observamos, também, que produção, distribuição e consumo, do gênero textual

‘frase’, são conduzidos pelo editor que, por sua vez, se liga a uma rede poderosa, que é a das

organizações editoriais. Entender os critérios de edição e seleção do que deve se tornar

conhecimento público, até mesmo de textos tão curtos e despojados de responsabilidade

informativa como os que são do gênero ‘frase’, em estudo, é essencial para o leitor lidar com as

mensagens explícitas e subliminares, veiculadas por qualquer órgão ou canal midiático e, também,

para refletir sobre as políticas editoriais.

Segundo Brémond e Brémond (2002), grandes empresas internacionais controlam as

informações recebidas pelo público. Esse controle decorre dos dois maiores critérios que movem

essas empresas: a rentabilidade e o exercício do poder. Outro aspecto destacado por eles é que,

além de empresas editoriais, esses grupos controlam, também, outros meios de comunicação. Dessa

forma, a manipulação transcende, potencialmente, às técnicas mercadológicas.
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A difusão, na maioria dos casos, chega a ser mais importante que a expressão de

idéias e as reais demandas dos leitores. É uma prática que prepara o terreno para a publicação

dos denominados “livros-irmãos”, aqueles que veiculam um mesmo conteúdo, ou artigos similares

em quase todos os periódicos, uma mesma notícia em todos os jornais televisivos, a fim de que,

por esse processo de uniformização, o consumidor não tenha escolha. Aparentemente ele escolhe,

porque prefere uma editora, um canal de televisão etc, mas se encontra sempre diante dos mesmos

conteúdos, os veiculados de maneira uniforme.  Isso se resume em duas tendências que influenciam

sobremaneira o mercado consumidor: “uniformização de ofertas” e “onipotência da difusão”.

O poder editorial manifestado através de “uniformização de ofertas” pode ser

observado no gênero que estamos analisando, através da repetição, em diversos veículos de

divulgação, das “frases-irmãs” ou dos “textos-irmãos”, o que melhor convier.

[09] Eu fiz 94 anos, mas só digo que estou com 95 para me energizar e chegar
lá. Escrevam o que eu digo: eu só vou morrer quando eu quiser! Não programo
morte, eu programo vida!”
Dercy Gonçalves, no Hebe, dia 30 (C – 07/08/01).

[10] “Sou vou morrer quando eu quiser!”
Dercy Gonçalves, atriz (V – 08/08/01).

[11] “Sou vou morrer quando eu quiser!”
Dercy Gonçalves, atriz (T – 10/08/01).

[12] “Só vou morrer quando eu quiser!”
Dercy Gonçalves, comediante, ao completar 94 anos (E – 13/08/01).

Verificamos que, na mesma semana, quatro revistas (Contigo, Veja, Tudo e Época),

das cinco que utilizamos em nosso corpus, divulgaram ‘frases’ do mesmo evento comunicativo.

Não resta dúvida que há uma “uniformização de ofertas”, o leitor muda de revista, porém, não de

conteúdo. O poder de escolha do leitor é aparente, pois é subjugado pela “onipotência da difusão”.

Talvez o leitor possa escolher onde ler, não o que lê.

1.3. OBJETIVOS

Com o propósito de explicar o gênero textual ‘frase’, este trabalho se ocupa dos

processos de retextualização e (re)contextualização que concorrem para delimitar as peculiaridades

de seu funcionamento discursivo. Em vista desse objetivo geral, serão analisadas as práticas

discursivas dos editores, priorizando-se como objetivos específicos, os que buscam:

a. Apontar as peculiaridades sócio-comunicativas dos espaços discursivos, dos

locutores e dos editores, que são determinantes para o gênero textual ‘frase’.
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b. Identificar as marcas lingüísticas e ideológicas dos editores, nos processos de

retextualização e (re)contextualização, como indicações de manipulação da

linguagem para efeitos de sentidos geradores de críticas, ironias, ambigüidades,

estereótipos e outros.

c. Verificar as variações sintáticas, semânticas ou pragmáticas na retextualização e

na (re)contextualização, bem como as prováveis intencionalidades dessas

alterações.

d. Categorizar as retextualizações e (re)contextualizações segundo fenômenos

lingüísticos, entre eles, a sinonímia, a paráfrase, o enxugamento sintático e outros

que convierem, identificando-se as manipulações,  desde as mais simples até as

mais complexas, como o falseamento  das falas dos locutores.

e. Caracterizar o processo de (re)contextualização, como espaço discursivo utilizado

pelo editor para divulgar suas crenças, convicções e sua leitura de mundo.

1.4. ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS

As operacionalizações metodológicas com a categoria em estudo levaram-nos a uma

progressiva seleção de um melhor corpus, que atendesse as demandas do trabalho. Em vista

disso, a reunião dos dados passou por várias fases, justificando-se seu tratamento em capítulo

específico, em que se explicitam seus detalhes. Os textos que serviram à pesquisa foram coletados

em revistas de circulação nacional, principalmente em cinco delas, Contigo, Época, IstoÉ, Tudo

e Veja. Considerou-se 2001 como ano-base, mas de maneira flexível, aproveitando-se textos de

edições de outros anos, quando relevantes. Uma catalogação minuciosa foi realizada com as

revistas Veja e IstoÉ, pois foram as primeiras com as quais entramos em contato. As outras

revistas foram incluídas quando identificamos a veiculação de textos similares aos das primeiras.

A fundamentação teórica que norteia a descrição e análise dos textos prioriza os

seguintes aspectos: os da macroanálise, que lhes identificam as características ou as marcas

discursivas, e os da microanálise, esses voltados a suas características formais e lingüísticas.

1.5. DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO

O desenvolvimento do estudo, que tem nesta introdução sua primeira entrada, dá-se

nos próximos seis capítulos. O primeiro deles, dedicado às perspectivas teóricas, apresenta duas

divisões: na primeira desenvolve-se um estudo do gênero textual e na segunda aborda-se a Análise

Crítica do Discurso (ACD). A primeira parte começa com Bakhtin e a mudança de paradigma

oferecida para o estudo dos gêneros textuais, estendendo-se a alguns dos estudos de renomados

autores da área, indicando-se trabalhos desenvolvidos no exterior e no Brasil. Na segunda, além

de um resumo histórico da ACD, são expostos alguns de seus conceitos, aspectos teóricos e,

inclusive, termos nela utilizados e que subsidiam este trabalho e, preservando-se a imparcialidade
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exigível, são suscitadas algumas discussões relevantes quanto a esse método de análise. É

considerada, então, a proposta desenvolvida por Fairclough (2001), fundamental às análises dos

dados reunidos, expondo-se alguns dos caminhos metodológicos da ACD, em especial, os

adotados pelo próprio Fairclough.

No capítulo seguinte, defende-se a ‘frase’ como um gênero textual. Para tanto, recorre-

se às características de um gênero textual e suas aplicabilidades nas ‘frases’, através de exemplos

demonstrativos, apresentando-se, então, uma visão global de sua estrutura e classificação. Finaliza-

se com referências a duas culturas latino-americanas em que ‘frase’ não chega a constituir um

gênero textual.

Vem, então, o capítulo sobre a metodologia aplicada neste trabalho, desenvolvendo-

se um estudo dos suportes utilizados na formação dos corpora e apresentando-se as categorias

de análise.

Defendida a ‘frase’ como gênero textual e explicitada a metodologia, passa-se a

discutir o gênero, especificamente, em seu processo sócio-comunicativo. No novo capítulo, por

conseguinte, desenvolve-se um modelo de seu funcionamento, explicando-se e exemplificando-

se, mediante dados concretos, sua adequação. Encerra-se o capítulo com exemplos das variações

do gênero ‘frase’ quanto aos tipos textuais e os domínios discursivos.

Passa-se, então, ao capítulo dedicado aos locutores, discutindo-se de que maneira

ocorrem as construções de suas identidades, tendo-se como base, principalmente, os trabalhos

de Fairclough e Leeuven.

Os processos de retextualização e (re)contextualização são expostos e analisados no

capítulo que encerra o desenvolvimento deste trabalho, mesclando-se teoria e prática. Nele,

inicialmente, são feitas reflexões sobre algumas redes editoriais, o papel dos editores e das grandes

empresas de comunicação na “uniformização da oferta”, sustentando-se no fato de que os veículos

de informação divulgam  “textos-irmãos”, segundo se confirma no material reunido. Em seguida,

adentra-se, especificamente, na retextualização e na (re)contextualização como práticas discursivas

características do gênero ‘frase’.

Finalmente, na conclusão, não somente procuramos ressaltar os resultados

conseguidos, como também refletir acerca das plausíveis contribuições que se espera oferecer às

pesquisas sobre a problemática dos gêneros textuais e sua aplicação pedagógica.



2. PERSPECTIVAS TEÓRICAS

A concepção de gênero textual, instaurada pelo filósofo da linguagem e teórico

literário, Bakhtin, desperta o investigador para a admissibilidade de novos elementos e abordagens

que lhe dão amplitude e validade diante das contingências de determinadas pesquisas e análises,

como no caso das referentes ao texto como uma prática discursiva que responde a uma prática

social. Iniciamos, por conseguinte, enfocando estudos que se desenvolveram a partir da nova

noção sobre gêneros textuais, depois, fazendo um resumo do surgimento da Análise Crítica do

Discurso (ACD) e situando o enfoque social desenvolvido por Fairclough, a que recorremos

quanto a alguns pontos da abordagem do gênero textual ‘frase’.

2.1. GÊNERO TEXTUAL: UMA JORNADA A PARTIR DE BAKHTIN

Hoje em dia, tornou-se relativamente comum entre nós partir das idéias de Bakhtin

para o estudo dos gêneros textuais. No entanto, antes de percorrer essa via e abordar a teoria dos

gêneros de Bakhtin, são imprescindíveis algumas reflexões sobre seu posicionamento no contexto

dos estudos lingüísticos.

2.1.1. Linguagem: uma atividade interativa

Para Bakhtin, a linguagem permeia toda a vida social, exercendo um papel central

na formação sociopolítica e nos sistemas ideológicos. Entre as categorias centrais na obra

bakhtiniana estão as noções de linguagem, interação, dialogismo e ideologia. Principalmente na

obra Marxismo e Filosofia da Linguagem (BAKHTIN, 1997)1 , a posição bakhtiniana é clara ao

rebater a noção de língua sustentada no objetivismo ou no subjetivismo.

A linguagem é de natureza socioideológica e tudo “que é ideológico possui um

significado e remete a algo situado fora de si mesmo” (BAKHTIN, 1997, p. 31, destaque do

autor). A ideologia é um reflexo das estruturas sociais e entre linguagem e sociedade existem

relações dinâmicas e complexas que se materializam nos discursos ou, melhor, nos gêneros do

discurso.

Bakhtin critica o objetivismo abstrato de Saussure e o subjetivismo idealista de

Humboldt nos estudos lingüísticos, na medida em que não aceita a língua como simples código

nem a primazia do sujeito como indivíduo, pois, argumenta, sempre falamos ou escrevemos

para alguém em alguma circunstância social mais ampla, de caráter comunicativo.

1 A primeira edição da obra foi publicada com a assinatura de Volochinov e, posteriormente, identificada como de
autoria de Bakhtin.
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Em oposição ao objetivismo abstrato, ele defende explicitamente que “a palavra

está sempre carregada de um conteúdo ou de um sentido ideológico ou vivencial” (BAKHTIN,

1997, p. 95, destaque do autor) e observa que um dos erros mais grosseiros desse objetivismo é

separar a língua de seu conteúdo ideológico.

O subjetivismo individualista, como ponto de partida para a reflexão sobre a língua,

apóia-se na enunciação monológica. Rebatendo essa postura romântica, Bakhtin (1997) assevera

que, na realidade, as palavras devem ser vistas com duas faces, uma vez que resultam da interação

entre locutor e ouvinte. Ele reconhece que “o subjetivismo individualista tem toda a razão quando

diz que não se pode isolar uma forma lingüística do seu conteúdo ideológico. Toda palavra é

ideológica e toda utilização está ligada à evolução ideológica” (BAKHTIN, 1997, p. 122).

Entretanto, segundo o autor, os subjetivistas estão equivocados quando afirmam que esse conteúdo

ideológico pode ser deduzido das condições do psiquismo individual.

Cotejando seu posicionamento com as duas posturas, Bakhtin expõe, com estas

palavras, sua tese central:

A verdadeira substância da língua não é constituída por um sistema abstrato de
formas lingüísticas nem pela enunciação monológica e isolada, nem pelo ato
psicofisiológico de sua produção, mas pelo fenômeno social da interação verbal,
realizada através da enunciação ou das enunciações. A interação verbal constitui
assim a realidade fundamental da língua (BAKHTIN, 1997, p. 123).

Em resumo, “a língua vive e evolui historicamente na comunicação verbal concreta,

não no sistema lingüístico abstrato das formas da língua nem no psiquismo individual dos

falantes” (BAKHTIN, 1997, p. 124, destaque do autor). Assim, a língua constitui um processo

e, como tal, apresenta uma evolução ininterrupta, que se concretiza como interação verbo-

social dos locutores. Por isso é que se pode afirmar que as leis da evolução da língua são leis

sociológicas.

Categoria relevante, nesse contexto teórico, é a noção de dialogismo como princípio

fundador da linguagem: toda linguagem é dialógica, isto é, todo enunciado é sempre um enunciado

de um locutor para seu interlocutor. Daí, a concepção de gênero textual de Bakhtin (2000) como

enunciado responsivo, o que está de acordo com a idéia de linguagem como atividade interativa,

e não como forma ou sistema.

2.1.2. Gênero textual: visão bakhtiniana

Bakhtin dá início a seu estudo sobre os gêneros de discurso ressaltando que todas as

atividades humanas estão relacionadas à utilização da língua e que, portanto, não é de admirar

que tenhamos tanta diversidade nesse uso e uma conseqüente variedade de gêneros que se afiguram

incalculáveis. Também observa que toda essa atividade se concretiza “[...] em forma de enunciados

(orais e escritos) concretos e únicos, que emanam dos integrantes duma ou outra esfera da atividade

humana” (BAKHTIN, 2000, p. 279).
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Essas atividades não são acidentais nem desordenadas, tendo em vista que os enunciados

produzidos refletem as condições particulares e os objetivos de cada uma dessas esferas, não

somente por seu conteúdo, seu estilo verbal, isto é, pela seleção operada nos recursos da língua

(recursos lexicais, fraseológicos e gramaticais), mas também, e principalmente, por sua construção

composicional. Essa formulação veicula um aspecto central da teoria do gênero do discurso

segundo a visão bakhtiniana, a de que os gêneros possuem três dimensões constitutivas:

a. conteúdo temático ou aspecto temático – objetos, sentidos, conteúdos, gerados

numa esfera discursiva com suas realidades socioculturais;

b. estilo ou aspecto expressivo –  seleção lexical, frasal, gramatical, formas de dizer

que têm sua compreensão determinada pelo gênero;

c. construção composicional ou aspecto formal do texto – procedimentos, relações,

organização, participações que se referem à estruturação e  acabamento do texto,

levando em conta os participantes.

Os gêneros estão sempre ligados a algum tema e a um estilo, com uma composição

própria, e com eles operamos de modo inevitável e incontornável, desde que usemos a língua:

Esses gêneros do discurso nos são dados quase como nos é dada a língua
materna, que dominamos com facilidade antes mesmo que lhe estudemos a
gramática [...] Aprender a falar é aprender a estruturar enunciados [...] Os
gêneros do discurso organizam nossa fala da mesma maneira que a organizam
as formas gramaticais. [...] Se não existissem os gêneros do discurso e se não
os dominássemos, se tivéssemos de construir cada um de nossos enunciados, a
comunicação verbal seria quase impossível (BAKHTIN, 2000, p. 301-302).

Uma releitura de Bakhtin revela-nos que os gêneros discursivos não são criados, a

cada vez, pelos falantes, porém são transmitidos social e historicamente (MARCUSCHI, 2002a).

Não obstante, os falantes contribuem, de forma dinâmica, tanto para sua preservação como para

sua permanente transformação e renovação. Essa explicação atende ao critério de criatividade

nos usos dos gêneros.

O gênero e o enunciado mantêm uma relação bastante excêntrica, na medida em que

o enunciado é não-repetível e individual, enquanto o gênero é relativamente estável, histórico e

não-individual. Assim se consolida a já tão conhecida e repetida definição de gênero: “Qualquer

enunciado considerado isoladamente é, claro, individual, mas cada esfera de utilização da língua

elabora seus tipos relativamente estáveis de enunciados, sendo isso que denominamos gêneros

do discurso” (BAKTHIN, 2000, p. 279, destaques do autor).

Conquanto haja uma certa oscilação terminológica em Bakhtin (MARCUSCHI,

2002a), pode-se afirmar que os enunciados, como tipos relativamente estáveis e historicamente

constituídos, encerram a definição de gêneros do discurso, podendo funcionar como formas

típicas e normativas na sociedade.
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O fato é que Bakhtin defende uma relação muito estreita entre os vários processos de

formação dos gêneros e as ações humanas, tanto as individuais como as coletivas, o que envolve

um historicismo necessário. Língua e vida humana interpenetram-se de tal modo que um gênero

não será, nunca, mero ato individual, porém, uma forma de inserção social.

Os gêneros do discurso, em Bakhtin, são formas históricas características de

enunciados, e não tipos abstratos e formais de textos. O texto, oral ou escrito, é uma unidade que

ocorre na realidade imediata analisável, não no domínio formal da língua. Assim, de certa forma,

para Bakhtin, o texto e os gêneros não são objetos da Lingüística, já que essa só se ocupa dos

aspectos formais da língua (MARCUSCHI, 2002a).

Podemos apontar, como importantes, os seguintes componentes da construção das

bases sócio-interativas, da teoria dos gêneros de Bakhtin (2000):

a. cada esfera de atividade humana elabora “tipos relativamente estáveis” de

enunciados, denominados “gêneros do discurso” (BAKHTIN, 2000, p. 279);

b. os gêneros, numa determinada esfera de comunicação, caracterizam-se pelo

conteúdo temático, pelo estilo e pela construção composicional;

c. “a variedade dos gêneros do discurso pressupõe a variedade dos escopos

intencionais daquele que fala ou escreve” (BAKHTIN, 2000, p. 291);

d. os gêneros caracterizam-se como tipos de enunciados particulares, concretos,

relacionados a distintas esferas da atividade e da comunicação – esse aspecto

indica que os gêneros também são determinados pelos parâmetros de construção

dos destinatários;

e. o enunciado é a unidade real da comunicação verbal, a fala só existe na realização

concreta dos enunciados de um indivíduo em situação de comunicação, portanto,

o “enunciado não é uma unidade convencional, mas uma unidade real, estritamente

delimitada pela alternância dos falantes” (BAKHTIN, 2000, p. 294).

Bakhtin vê os gêneros como resultado de um uso comunicativo da língua em sua

realização dialógica, de forma que os indivíduos, quando se comunicam, não trocam orações

nem palavras, porém trocam enunciados que se constituem com os recursos formais da língua

(gramática e léxico). Um outro fator constitutivo do gênero que tem relevância é a questão de ele

não ser decidido ad hoc pelos interlocutores, mas adquirido e investido como uma forma estável.

O próprio querer-dizer (intuito discursivo) de um locutor realiza-se, fundamentalmente, na escolha

de um certo gênero que se acha acessível.

Retomando a posição central de Bakhtin, a de que os gêneros são constitutivamente

dialógicos, pode-se concluir que eles não só são formas enunciativas de expressão de um querer-

dizer, mas meios de construir o próprio interlocutor. “As diversas formas típicas de dirigir-se a

alguém e as diversas concepções típicas do destinatário são as particularidades constitutivas que

determinam a diversidade dos gêneros do discurso” (BAKHTIN, 2000, p. 325).
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O trabalho de Bakhtin, talvez em decorrência de seu pioneirismo, recebe críticas de

alguns autores que lhe apontam determinadas limitações. Bronckart (2002), por exemplo,

considera o uso da expressão “gênero do discurso”, de certa forma, problemático e, por isso,

várias expressões concorrentes foram propostas durante uns trinta anos: “gêneros de texto”,

“tipos de discurso”, “tipos de texto” etc. Para Marcuschi (2002a), a idéia bakhtiniana de uma

eficácia um tanto determinista dos gêneros é um aspecto teórico preocupante. A afirmação que

dá margem ao comentário de Marcuschi é a seguinte: “Se não existissem os gêneros do discurso

e se não os dominássemos, se tivéssemos de criá-los pela primeira vez no processo da fala, se

tivéssemos de construir cada um de nossos enunciados, a comunicação verbal seria quase

impossível” (BAKHTIN, 2000, p. 302). Ainda, pode-se acrescentar:

São muitas as pessoas que, dominando magnificamente a língua, sentem-se
logo desamparadas em certas esferas da comunicação verbal, precisamente
pelo fato de não dominarem, na prática, as formas do gênero de uma dada
esfera (BAKHTIN, 2000, p. 303).

O parecer de Marcuschi (2002a), para essa questão, é que seria mais adequado

interpretar os gêneros como necessários para a comunicação bem-sucedida, contudo não como

suficientes, tendo em vista que seu simples uso não garante o sucesso comunicativo. Com estas

palavras, Marcuschi encerra suas ressalvas à visão de Bakhtin sobre os gêneros textuais2 :

Por mais frutíferas e instigantes que sejam as idéias de Bakhtin sobre os gêneros
do discurso, não se pode deixar de admitir que são ainda vagas para uma
atividade de análise. Ele é muito importante e claro para se ter a visão global
dos fenômenos discursivos e para se obter uma idéia clara da natureza da
linguagem enquanto uma atividade dialógica de caráter sócio-interativo
(MARCUSCHI, 2002a, p. 63).

2.1.3. Gênero textual: outras concepções

Vários trabalhos, no exterior e no Brasil, são desenvolvidos tendo como referência o

estudo do gênero textual. Algumas correntes surgiram em decorrência desses estudos, umas

desenvolvendo análises ou propondo parâmetros, outras, classificações e tipologias.

Na atualidade, o termo gênero é usado como referência a uma categoria distintiva de

discurso seja ele falado ou escrito, com ou sem aspirações literárias (SWALES, 1990).

Corroborando o mesmo posicionamento:

2 É importante considerar, em relação aos aspectos vagos na obra bakhtiniana, que o texto “Os gêneros do discurso”
(BAKHTIN, 2000), oriundo de arquivo (1952-1953), além de não ter sido revisto pelo autor, é fragmento de projeto
de estudo mais amplo, que não foi desenvolvido.
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[...] sem abandonar concepções anteriores de gêneros como “tipos” ou “espé-
cies” de discursos, caracterizadas por similaridades no conteúdo e na forma, as
análises recentes enfocam a vinculação dessas regularidades lingüísticas e subs-
tantivas às regularidades nas esferas de atividades humanas. (FREEDMAN;
MEDWAY, 1994, p. 01, tradução nossa, destaques dos autores).

Segundo Freedman e Medway, o termo “gênero”, em seu novo sentido, interliga o

reconhecimento das regularidades das categorias de discursos e a compreensão sociocultural

abrangente da língua em uso.

De Swales, temos a seguinte definição de gênero textual:

Um gênero compreende uma classe de eventos comunicativos cujos membros
partilham um dado conjunto de propósitos comunicativos. Esses propósitos
são reconhecidos pelos “experts” membros da comunidade de discurso e com
isso constituem a base lógica para o gênero. Essa base modela a estrutura
esquemática do discurso, influencia e condiciona a escolha do conteúdo e do
estilo. [...] Em aditamento ao propósito, os exemplares de um gênero exibem
vários padrões de similaridade em termos de estrutura, estilo, conteúdo e
audiência pretendida. Se todas as expectativas de probabilidade mais altas forem
realizadas, o exemplar será visto como prototípico pelos membros da
comunidade de discurso. Os nomes dos gêneros herdados e produzidos pelas
comunidades de discurso e importados de outras constituem valiosas
comunicações etnográficas, mas que tipicamente necessitam de validação
posterior (SWALES, 1990, p. 58, tradução e destaques nossos).

Para a compreensão devida do exposto por Swales (1990), determinados tópicos são

essenciais para o que ele entende por gênero definido como “trabalho”:

a. Evento comunicativo:

Evento no qual a língua trabalha com significado e regras. Há um número de situações

em que é difícil dizer se a comunicação verbal é uma parte integral da atividade ou

não. De qualquer modo, a recorrência é um dos requisitos para que um evento

comunicativo seja considerado um gênero, não dependendo, ademais, tão-somente

do discurso em si, mas de determinados pressupostos, entre eles, o envolvimento

dos participantes em sua produção e recepção, de maneira histórica e cultural.

b. Propósito comunicativo:

Direciona as ações da comunidade discursiva, servindo de critério principal da

identidade do gênero, é seu determinante primário. Convém considerar que os gêneros

são veículos para a realização de objetivos comunicativos.

c. Exemplares ou instâncias de gêneros variam em sua prototipicidade:

“É possível produzir um pequeno cenário de propriedades simples que são

individualmente necessários e cumulativamente suficientes para identificar todos os

membros e somente os membros de uma categoria particular de alguma outra coisa

no mundo” (SWALES, 1990, p. 49).
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d. A base lógica subjacente de gênero estabelece restrições às contribuições admissíveis

em termos de seu conteúdo, posição e forma:

Os membros de uma comunidade discursiva, na realização de seus propósitos, usam

gêneros que, necessariamente, para serem admitidos pela própria comunidade, devem

ser convencionados e reconhecidos em termos de conteúdo, posição e forma. Os

membros necessitam identificar os usos dos gêneros, efetivando seus efeitos

particulares, segundo variações de estilo e léxico, bem como estratégias gramaticais,

reconhecendo ou estabelecendo, inclusive, os limites para tanto.

e. A terminologia de uma comunidade de discurso para os gêneros é uma fonte

importante de instrução (insight):

Uma das conseqüências das atividades dos membros das comunidades discursivas

com gênero é o fato de nomearem classes de eventos comunicativos reconhecidos

como ações retóricas de suas próprias comunidades.

Swales, em suas exposições sobre o gênero, confere grande relevância à categoria

“comunidade de discurso” ou “comunidade discursiva”. A expressão “comunidade discursiva”

dá a entender que o discurso resulta de convenções definidas pelos grupos sociais. Seu conceito

é originado no contexto da etnografia. São elas, então, redes sócio-retóricas amplas, caracterizadas

por agrupamentos histórico-sociais e determinação funcional de aspecto comunicativo, agrupando

indivíduos em função de seus interesses comuns. Swales (1990, p. 24-27) indica seis requisitos

necessários e suficientes para a identificação de um grupo de indivíduos como uma comunidade

discursiva:

a. um conjunto de objetivos públicos comuns, amplamente concordados;

b. a existência de mecanismos de intercomunicação entre os membros da

comunidade;

c. o uso de mecanismos de participação social primariamente, tanto para formular  a

informação como retroalimentá-la;

d. a utilização e, portanto, o processamento de um ou mais gêneros na efetivação

comunicativa de seus propósitos;

e. aquisição de um léxico específico aos próprios gêneros;

f. um patamar de membros com um grau adequado de conteúdos relevantes e

competência discursiva.

Embora Swales (1990) mencione vários parâmetros em relação ao gênero, tais como

complexidade dos propósitos retóricos, grau de propósito necessário para sua produção, natureza

do meio de transmissão, tecnologia utilizada, audiência pretendida, deixa de fora um parâmetro

de grande importância, seu caráter sócio-interativo, transmitindo, assim, uma visão de estaticidade

para o conceito de gênero (MARCUSCHI, 2002a).
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Swales desenvolve seu estudo sobre gênero baseado na categoria de trabalho. Já

Carolyn Miller (1994a)3 , por seu lado, concebe-o como ação social. Sua proposta apresenta

duplo objetivo: desenvolver uma teoria dos gêneros considerando a produção já existente e

mostrar como uma dada compreensão de gênero pode dar conta de como encontramos,

interpretamos, reagimos e criamos textos particulares. Assim, a autora, representante da escola

americana, defende que “uma definição teoricamente sólida de gênero centraliza-se não na

substância nem na forma do discurso, mas na ação em que é usado e atua” (MILLER, 1994a, p.

24, tradução e destaque nossos).

Considerando que a semiótica abona caminhos para a interpretação dos discursos

pela forma (sintaxe), pela substância (semântica) e pela ação (pragmática), presume-se que a

interpretação dos gêneros melhor se representaria na ação retórica, instituída nos motivos e na

situação de produção discursiva, tendo em vista o fato de todo e qualquer discurso só ser

interpretável em situações e contextos, se forem considerados, também, seus motivos.

Os gêneros fundam-se na recorrência de ações e situações, pois, todos os dias, fazemos

as mesmas coisas diante de situações análogas. Assim, os discursos, como gêneros consolidados,

vão-se firmando em convenções sociais recorrentes, sempre reproduzidas e até ritualizadas, que

produzem os mesmos efeitos, quando as situações são similares. Ao que tudo indica, a própria

noção de recorrência está ligada a características de nossa maneira de construir a percepção.

Noções como “similar”, “análogo”, “comparável”, entre outras, estão ligadas à noção de

recorrência. O que recorre não são os aspectos individuais, que são únicos e não admitem repetição,

mas os fenômenos intersubjetivos e sociais.

Antes de agir, sempre interpretamos as situações com algum instrumento que se

encontra a nosso dispor, como, entre eles, os modelos disponíveis que entendemos apropriados.

Daí, Miller considerar relevante uma teoria sobre os tipos de ação humana. Quando temos

situações recorrentes, nossos conhecimentos armazenados são evocados para constatar

similaridades e, com isso, determinar as ações relevantes ou necessárias. E tais tipos são

comumente construídos com base na linguagem. É assim que construímos tipos ou noções de

tipicidade.

Os gêneros retóricos, como a autora os vê, são baseados em práticas retóricas, em

convenções discursivas situadas pela sociedade para a ação conjunta. Por isso, o gênero é sempre

relativo a cada sociedade e cultura. Em vista disso, para Miller (1994a, p. 37), são importantes as

seguintes particularidades:

a. O gênero refere-se a uma categoria convencional de discurso, em larga escala,

baseada na tipificação da ação retórica. Como ação, ele adquire o significado da

situação e do contexto social em que ela emerge.

3 Obra publicada em 1984 e reeditada em 1994.
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b. Como ação significativa, o gênero é interpretável por meio de regras que ocorrem

num nível relativamente alto na hierarquia de regras para a interação simbólica.

c. Gênero é distinto de forma: forma é o termo mais geral usado em todos os níveis

hierárquicos. Gênero é uma forma num nível particular, que é uma fusão de formas

de níveis mais altos e substância característica.

d. Gênero serve como a substância de formas em níveis superiores; como são padrões

recorrentes de uso da língua, os gêneros ajudam a constituir a substância de nossa

vida cultural.

e. Um gênero é um recurso retórico para mediar intenções privadas e exigência

social; ele consegue motivar, ao associar o privado com o público e o singular

com o recorrente.

Posteriormente, Miller (1994b) retoma o exposto acima, discutindo sua própria visão

de gêneros textuais como eventos situados num nível médio, entre o macro, o da cultura e da

natureza humana, e o micro, o da experiência. Ela afirma que os atores sociais, ao reproduzirem

os aspectos estruturais das instituições, tornam suas ações recorrentes, perpetuando-as como

realizações virtuais, disponíveis para memorização, interpretação e usos posteriores. Diante disso,

ela expõe:

O que eu quero propor, pois, é que se veja gênero como um constituinte
específico e importante da sociedade, um aspecto maior de sua estrutura
comunicativa, uma de suas estruturas de poder que as instituições controlam.
Podemos entender gênero especificamente como aquele aspecto da comunicação
situada que é capaz de reprodução, que pode se manifestar em mais de uma
situação e mais de um espaço-tempo concreto (MILLER, 1994b, p. 71, tradução
nossa, destaque da autora).

Da escola sistêmico-funcional, trazemos, para este estudo, as idéias de Ruqaiya Hasan.

Os dois pontos-chave dessa escola, criada por Halliday, são: “texto é uma linguagem funcional

[...] funcional é a linguagem ao realizar algo em algum contexto de situação” (HALLIDAY apud

HASAN, 1989, p. 52).  Isso faz com que a autora aceite texto e contexto como intimamente

interligados, de tal modo que não se admite pensar em um sem o outro. Por seu lado, como

categoria, o texto é tomado como uma unidade, seja unidade de estrutura seja unidade de textura,

independentemente de suas qualidades, do mais específico, como o literário, ao mais trivial dos

textos conversacionais.

De acordo com Hasan, do mesmo modo como a situação dá aos participantes uma

variada quantidade de informações sobre as significações que estão sendo construídas no contexto

interacional, agem também os significados produzidos lingüisticamente na interação, dando aos

participantes muitas informações sobre o tipo de situação em que se encontram. Essa relação de

“mão-dupla” entre situação e linguagem é bastante destacada por Hasan.  A questão que se lhe

afigura é seguinte: como a estrutura textual é afetada pelo contexto?
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A fim de responder a essa indagação, Hasan (1989) parte dos termos já introduzidos

por Halliday, na tentativa de construir um modelo de contexto:

a. Campo (“field”) – Confere ao texto sua função ideacional, a manutenção do sistema

de crenças institucionalizado, religião, costumes, enfim, da cultura e de situações

em geral.

b. Relações (“tenor”) – Relacionada à autoria (e autoridade) e à audiência (presente

ou não), diz respeito ao status e ao papel das relações dos participantes envolvidos,

a função interpessoal do texto.

c. Modo (“mode”) – Refere-se aos canais retóricos adotados (escrito, falado, lido)

que resultam na função textual. Envolve também os atos retóricos praticados.

Essas três categorias da estrutura semiótica da situação social agem sobre a linguagem,

formando o que a autora nomeou de “configuração contextual” (CC). Desse modo, se dissermos

que certa linguagem (um discurso) realiza alguma tarefa num dado contexto, logo, não passa de

uma expressão verbal de uma ação social e é a CC que dá conta dos atributos significantes dessa

atividade social. Isso quer dizer que a identidade do gênero não advém apenas de sua forma,

mas, também, de sua CC (uma situação tipo, uma estrutura e uma significação).

Com base em uma perspectiva histórico-social, Bronckart (2002) reforça a idéia

bakhtiniana de que toda produção verbal requer, essencialmente, que a pessoa “adote” um modelo

textual preexistente e “adapte” esse modelo às condições específicas da ação verbal em curso. O

modelo do gênero compõe, portanto, um quadro que baliza a organização interna do texto

efetivamente produzida, porém, deixando ao agente produtor uma importante margem de

liberdade:

O agente dispõe de uma liberdade total quanto à planificação geral do conteúdo
temático e quanto às modalidades da articulação dos tipos de discursos possíveis;
ele dispõe de uma liberdade relativa (porque limitada pela estrutura efetiva
dos paradigmas na língua) quanto à escolha das unidades lexicais [...] e quanto
à escolha das unidades morfossintáticas (BRONCKART, 2002, p.139).

Percebe-se, facilmente, com base nessa explicação de Bronckart, que o texto

concreto produzido apresentará dimensões sempre únicas, que são conseqüências das escolhas

feitas pelo agente ou, ainda, que resultam de requeridas adaptações de um modelo geral a uma

situação de interação verbal particular, bem como do “estilo pessoal” que o usuário quer conferir

à interação.

Uma retomada de parte dessa posição de Bronckart pode ser vista em Eggins e Martin

(1997, p. 347, tradução nossa): “Diferentes gêneros correspondem a distintas maneiras de usar a

linguagem para cumprir com diversas tarefas culturalmente definidas, e os textos de distintos

gêneros são aqueles que realizam diferentes propósitos na cultura”.
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Quanto aos estudiosos brasileiros, apontamos Antônia Araújo, que concebe o gênero

como ação social, enfatizando “[...] as situações sociais recorrentes, práticas da vida cotidiana e seu

uso para atingir propósitos retóricos particulares” (ARAÚJO, 2000, p. 187). Os gêneros, para ela,

refletem a repetição de determinados traços discursivos que são institucionalizados por certa sociedade,

sendo os textos produzidos e percebidos em função da norma fundada por essa codificação.

Os gêneros textuais são identificados como processos dinâmicos, logo, mutáveis;

por isso, são considerados como estratégias de responder a contextos sociais. Assim como o

propósito comunicativo, o contexto social é, também, um traço definidor do gênero. O conceito

de gênero também se liga ao de textualidade. Sabemos que as práticas sociais são corporificadas

por meios verbais “[...] e que tais práticas são tipificadas. Essas ‘tipificações’ ou ‘convenções

textuais’ revelam as regularidades de estrutura, lexicais e gramaticais de que resultam as práticas

discursivas” (ARAÚJO, 2000, p. 187, destaques da autora).

Outros traços são apontados por Araújo como definidores do gênero: as convenções,

o estilo, a audiência-alvo, o vocabulário e a terminologia específicos. Reconhece-se que um dos

objetivos fundamentais do gênero é explicitar o conhecimento sobre a maneira como um texto é

formado e como varia de acordo com o propósito, tópico, a audiência-alvo e o canal de

comunicação.

São interessantes as justificativas de Brandão para um fato histórico, o de o conceito

de gênero ligar-se, inicialmente, à Poética e à Retórica, e não à Lingüística. A razão apresentada

tem dupla explicação: “primeiro porque, enquanto uma ciência específica da linguagem, a

Lingüística é recente e depois porque sua preocupação inicial foi com as unidades menores que

o texto” (BRANDÃO, 2001a, p. 259). As explicações têm certo mérito, no entanto, não revelam

o porquê de a Lingüística passar tanto tempo estudando as unidades menores que o texto, seguindo

estritamente a linha estruturalista saussuriana e esquecendo a proposta bakhtiniana.

Brandão (2001b, p. 288-289) destaca dois aspectos da proposta de Bakhtin. O primeiro

é o de que os gêneros têm características específicas, contudo, não devem ser considerados

como formas impostas aos usuários.  Além disso, por mais que os vejamos “estáveis”, não

podemos ignorar que a “estabilidade”, no caso, é sujeita a forças de caráter sociocultural e

individual, verificando-se, assim, uma tensão entre estabilidade e variabilidade. O segundo aspecto

é o da dimensão dialogal intra e intergenérica que um texto forma com outro no espaço textual:

A dimensão dialogal intragenérica seria o diálogo interdiscursivo que se
estabelece entre diferentes manifestações textuais pertencentes a um mesmo
gênero [...]. Por dimensão dialogal intergenérica entendo que, na prática, em
geral, os discursos/textos não se caracterizam por uma pureza, homogeneidade,
mas apresentam diferentes modos de combinação de tipos de discurso e de
seqüências textuais [...]. Na prática, portanto, os gêneros são marcados pela
heterogeneidade e pela interdiscursividade (BRANDÃO, 2001b, p. 289).

Meurer (2000, p. 150) retoma a noção de gêneros textuais como “tipos específicos de

textos de natureza literária ou não”, “na forma oral ou na escrita”, “com funções específicas e
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organização retórica mais ou menos típica” e reconhecíveis pelos contextos em que são realizados,

a fim de desenvolver seu trabalho. Recorrendo a Kress e Miller, ele define assim gêneros textuais:

[...] são formas de interação, reprodução e possíveis alterações sociais que
constituem, ao mesmo tempo, processo (Kress, 1993) e ações sociais (Miller,
1984) e envolvem questões de acesso (quem usa quais textos) e poder
(MEURER, 2000, p. 150).

Meurer afirma que há tantos gêneros textuais quantas são as situações sociais

convencionadas em que são utilizados em suas funções também convencionadas. Um gênero é

um exemplar específico com função também específica, usado em contextos sociais únicos,

estabelecendo processos e ações sociais peculiares e, conseqüentemente, práticas sociais únicas.

Os gêneros textuais que os seres humanos produzem, consomem e a eles se expõem lhes

determinam, em grande parte, os conhecimentos, a identidade, os relacionamentos sociais, a

cultura e até a própria vida que experimentam.

O pesquisador destaca que, por causa da existência de diferentes estruturas de dominação,

legitimação e significados, diferentes gêneros textuais são necessários para a condução de atividades

sociais distintas, e que os textos adquirem formas e significados mais ou menos exclusivos, dependendo

da estrutura social em que se realizam. Por estrutura, entende-se o conjunto de usos que as pessoas

fazem de “regras” e “recursos” (GIDDENS, apud MEURER, 2000). As “regras” são as convenções,

as normas e os significados por meio dos quais as pessoas se norteiam ao compreender e realizar

ações sociais. Os “recursos”, por sua vez, tanto são posses como capacidades que as pessoas têm

e que lhes dão condições de controlar o meio ambiente e os outros indivíduos. Porém...

[...] em termos ‘reais’, a maioria das estruturas existe apenas como traços
mentais, isto é, as pessoas têm conhecimento tácito, ‘sabem’ como agir em
determinada situação e esperam, por outro lado, certo comportamento das outras
pessoas (MEURER, 2000, p. 154, destaques do autor).

Em síntese, as práticas socioculturais estão relacionadas àquilo que as pessoas

efetivamente realizam e ao que está ocorrendo nas estruturas sociais em que as pessoas vivem.

Vejamos, por último, a visão de Marcuschi (2001a), para quem os gêneros são

condicionados por alguns fatores: semióticos – convenções léxicas; sistêmicos – regras

gramaticais; comunicativos – sistemas sócio-interativos; cognitivos – processamentos

informacionais. Mesmo sendo condicionado por esses fatores, o gênero pode variar quanto a seu

uso, de acordo com os contextos discursivos. Por outro lado, esses fatores não são apenas

responsáveis pelo condicionamento dos gêneros. Eles podem, em sua variação, conduzir à

formação do gênero ou produzir outro gênero. Podem, ainda, motivar alteração de função de um

gênero, subvertendo-o. “Como certos gêneros já têm um determinado uso e funcionalidade, seu

investimento em outro quadro comunicativo e funcional permite enfatizar com mais vigor os

novos objetivos” (MARCUSCHI, 2002c, p. 21).
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Marcuschi aponta o gênero como resultado do trabalho coletivo, o que contribui

para ordenar e estabilizar as atividades comunicativas diárias. Por isso, são entidades sócio-

discursivas e formas de ação social incontornáveis em situação comunicativa qualquer. Os gêneros

apresentam-se sobremaneira maleáveis, dinâmicos e plásticos. Sua plasticidade se evidencia, já,

em sua própria determinação, pelo predomínio da função sobre a forma. Também comprova que

os gêneros textuais surgem, se situam e se integram, funcionalmente, nas culturas em que ocorrem

(MARCUSCHI, 2002c).

Quanto às características do gênero apontadas pelo autor, destacam-se: entre as mais

relevantes, as comunicativas, as cognitivas e as institucionais; entre as menos relevantes, as

peculiaridades lingüísticas e estruturais. Já entre os critérios gerais para identificar os gêneros, a

ação prática, a circulação histórico-social, a funcionalidade, o conteúdo temático, o estilo e a

construção composicional.

A fim de entendermos melhor o papel de um gênero na sociedade, precisamos saber

que noção de língua é coerente nesse contexto. A língua precisa ser vista em seus aspectos

discursivos e enunciativos, também em suas funções históricas e cognitivas, e não em suas

particularidades formais, como uma forma cristalizada de regras e estrutura. Essa concepção da

língua se coaduna com a perspectiva dinâmica e cultural dos gêneros. Nessa hipótese sócio-

interativa da língua, “os gêneros textuais se constituem como ações sócio-discursivas para agir

sobre o mundo e dizer o mundo, constituindo-o de algum modo” (MARCUSCHI, 2002c, p. 22).

Sustentando-se em posição de Marcuschi (2001a, 2002b, 2002c e 2003a), é relevante,

em relação aos gêneros, a seguinte topicalização:

a. são tipos “relativamente estáveis” de enunciados;

b. operam em certos contextos;

c. são reflexos de  estruturas  sociais recorrentes e típicas de cada cultura;

d. são definidos por seus propósitos, funções, intenções, interesses;

e. “são ecológicos, no sentido de que desenvolvem nichos ou ambientes de realização

mais adequados”  (MARCUSCHI, 2003a, p. 3);

f. são condicionados pelos fatores semióticos, sistêmicos, comunicativos e cognitivos;

g. são variáveis em contextos discursivos;

h. estão  ancorados em alguma situação concreta;

i. estabelecem relações de poder;

j. refletem estruturas de autoridade;

k. são frutos de complexas relações entre um meio, um uso e a linguagem.

Uma das concepções sobre gênero para o lingüista está na seguinte formulação: “os

gêneros são formas verbais de ação social relativamente estáveis realizadas em textos situados

em comunidades de práticas sociais e em domínios discursivos específicos” (MARCUSCHI,

2002c, p. 25).
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2.2. ANÁLISE CRÍTICA DO DISCURSO: UMA PROPOSTA PARA A ANÁLISE CRÍTICA

DA LINGUAGEM

Em 1970, desenvolveu-se uma forma de análise do discurso e do texto que identificava

o papel da linguagem na estruturação das relações de poder na sociedade (FAIRCLOUGH, 2001).

Na década anterior, alguns movimentos consolidavam estudos sobre a importância das mudanças

sociais como perspectiva de análise. Na Grã-Bretanha, um grupo de lingüistas desenvolveu uma

“lingüística crítica”, ao articular as teorias e os métodos de análise textual da “lingüística

sistêmica”, de Halliday, com teorias sobre ideologias. Na França, Pêcheux e Jean Dubois

desenvolveram uma abordagem da análise de discurso, tendo por base, especialmente, o trabalho

do lingüista Zellig Harris e a reelaboração da teoria marxista sobre a ideologia, feita por Althusser,

que ficou conhecida como Análise do Discurso Francesa (ADF).

Contrapondo as duas vertentes, verificamos que a primeira destaca a análise

lingüística, porém, com pouca ênfase nos conceitos de ideologia e poder, e a segunda enfatiza a

perspectiva social, relegando a análise lingüística. Ambas apresentam uma visão estática das

relações de poder, enfatizando o “papel desempenhado pelo amoldamento ideológico dos textos

lingüísticos na reprodução das relações de poder existentes” (FAIRCLOUGH, 2001, p. 20). O

fato é que as lutas e as transformações de poder não mereceram a atenção exigível, considerando-

se a linguagem em si e seu papel.

A partir de 1990, devido aos estudos limitadores de algumas teorias em Análise do

Discurso (AD), surge a Análise Crítica do Discurso (ACD). Um marco para o estabelecimento

dessa nova corrente na Lingüística foi a publicação da revista de Dijk, “Discourse and Society”,

em 1990. Entretanto, é importante acrescentar publicações anteriores, como os livros:

“Language and power”, de Norman Fairclough, em 1989; “Language, power and ideology”,

de Ruth Wodak, em 1989; e a obra de Teun van Dijk sobre racismo, “Prejudice in discourse”,

em 1984.

Janeiro de 1991 foi um mês importante para o desenvolvimento dessa nova

perspectiva da linguagem, tendo como pano de fundo um pequeno simpósio em Amsterdã. Vários

nomes, hoje relevantes em ACD, se reuniram por dois dias: Teun van Dijk, Norman Fairclough,

Gunter Kress, Theo van Leeuven e Ruth Wodak. O interessante é que eles apresentaram diferentes

enfoques de estudo. Dessa forma, esse tipo de análise surgiu com um grupo de estudiosos, de

caráter internacional e heterogêneo, porém, estreitamente inter-relacionados.

A ACD propõe-se a estudar a linguagem como prática social4  e, para tal, considera o

papel crucial do contexto. Esse tipo de análise se interessa pela relação que há entre a linguagem

4 Prática é tanto uma forma permanente de atuar no social, que vem definida pela posição que se ocupa em uma
estruturada rede de práticas, quanto um domínio de ação e interação social, que tanto reproduz as estruturas sociais
como tem o potencial de transformá-las (FAIRCLOUGH, 2003).
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e o poder. É possível defini-la como uma disciplina que se ocupa, fundamentalmente, de análises

que dão conta das relações de dominação, discriminação, poder e controle, na forma como elas

se manifestam através da linguagem (WODAK, 2003). Nessa perspectiva, a linguagem é um

meio de dominação e de força social, servindo para legitimar as relações de poder estabelecidas

institucionalmente.

Para a Análise Crítica do Discurso, são necessárias as descrições e teorizações dos

processos e das estruturas sociais responsáveis pela produção de um texto “como uma descrição

das estruturas sociais e os processos nos quais os grupos ou indivíduos, como sujeitos históricos,

criam sentidos em sua interação com textos” (WODAK, 2003, p. 19, tradução nossa). Contudo,

a relação entre o texto e o social não é vista de maneira determinista:

[...] a ACD trata de evitar o postulado de uma simples relação determinista
entre os textos e o social. Tendo em consideração as intuições de que o
discurso se estrutura por dominação, de que todo discurso é um objeto
historicamente produzido e interpretado, isto é, que se acha situado no tempo
e no espaço, e de que as estruturas de dominação estão legitimadas pela
ideologia de grupos poderosos, o complexo enfoque que defendem os
proponentes [...] da ACD permiti analisar as pressões provenientes  de cima
e as possibilidades de resistência às relações desiguais de poder que
aparecem em forma de convenções sociais (WODAK, 2003, p. 19-20,
tradução nossa).

Devido aos diferentes enfoques seguidos por analistas críticos do discurso, aceita-se

a ACD não como um método único, porém como um método que tem consistência em vários

planos.

2.2.1 Posições teóricas da Análise Crítica do Discurso

Quem trabalha com ACD a considera como uma teoria ou como um método ou, até

mesmo, como uma perspectiva teórica que versa sobre a linguagem. Desse modo, a referência a

essa análise como teoria, método ou perspectiva teórica é totalmente aceitável entre os analistas

críticos do discurso.

A ACD é uma forma de ciência crítica que foi concebida como ciência social
destinada a identificar os problemas que as pessoas enfrentam em decorrência
de formas particulares da vida social e destinada, igualmente, a desenvolver
recursos de que as pessoas podem se valer a fim de abordar e superar esses
problemas (FAIRCLOUGH, 2003, p. 185, tradução nossa).

Para todos os que desenvolvem projetos com base na ACD, é de suma importância a

aplicação dos resultados a que chegam em suas análises, seja em seminários para pessoas da

mesma área ou profissionais de outras áreas que se beneficiem com os resultados, seja em textos

escritos em que exponham suas constatações, posições e experiência ou como critérios para a

elaboração de livros didáticos (WODAK, 2003).
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A ACD destaca a necessidade de um trabalho interdisciplinar, objetivando-se uma

compreensão adequada do modo como a linguagem opera. Assim, poderá acompanhar a manifestação

da linguagem na constituição e na transmissão de conhecimento, na organização das instituições

sociais e no exercício do poder. Esse tipo de análise busca uma teoria da linguagem que incorpore a

dimensão do poder como condição capital da vida social. Daí, justifica-se o esforço de estudiosos da

ACD para desenvolver uma teoria da linguagem que apresente essa dimensão como uma de suas

premissas fundamentais. “A ACD se interessa pelos modos em que se utilizam as formas lingüísticas

em diversas expressões e manipulações do poder” (WODAK, 2003, p. 31, tradução nossa).

O marco analítico da Análise Crítica do Discurso, representado esquematicamente,

envolve os seguintes passos (FAIRCLOUGH, 2003, p. 184):

a. Centralizar-se em um problema social que tenha um aspecto semiótico.

b. Identificar os elementos que lhe põem obstáculos com o fim de abordá-los,

mediante a análise:

! da rede das práticas em que estão localizados,

! da relação de semiose que mantém com  outros elementos da prática particular

de que se trata,

! do discurso:

! análise estrutural – a ordem do discurso,

! análise interacional,

! análise interdiscursiva,

! análise lingüística e semiótica.

c “Considerar se a ordem social (a rede de práticas) ‘reclama’ em certo sentido o

problema ou não” (FAIRCLOUGH, 2003, p. 184, tradução nossa, destaque do autor).

d Identificar as possíveis maneiras de superar os obstáculos.

e Refletir criticamente sobre a análise.

2.2.2. Conceitos básicos em Análise Crítica do Discurso

Os conceitos apontados, neste tópico, serão retomados e desdobrados ao longo do

trabalho. Por isso, justifica-se a abordagem resumida que expomos aqui.

2.2.2.1. Discurso

Esse termo corresponde mais ou menos às dimensões textuais que, tradicionalmente,

têm sido tratadas por “conteúdos”, “significados ideacionais”, “tópico”, “assunto” etc.

Há uma boa razão para usar “discurso” em vez desses termos tradicionais: um
discurso é um modo particular de construir um assunto, e o conceito difere de
seus predecessores por enfatizar que esses conteúdos ou assuntos – áreas de
conhecimento – somente entram nos textos na forma mediada de construções
particulares dos mesmos (FAIRCLOUGH, 2001, p. 64, destaque do autor).
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A relação entre discurso e estrutura social tem natureza dialética, resultando do

contraponto entre a determinação do discurso e sua construção social. No primeiro caso, o discurso

é reflexo de uma realidade mais profunda, no segundo, ele é representado, de forma idealizada,

como fonte social. A constituição discursiva de uma sociedade decorre de uma prática social que

está, seguramente, arraigada em estruturas sociais concretas (materiais), e, necessariamente, é

orientada para elas, não de um jogo livre de idéias na mente dos indivíduos. Assumindo a visão

dialética do discurso, evita-se a indevida ênfase na determinação do discurso pelas estruturas,

tanto as discursivas (códigos, convenções e normas) como as não-discursivas.

Fairclough (2001) defende o discurso como prática política e ideológica. Como prática

política, o discurso estabelece, mantém e transforma as relações de poder e as entidades coletivas

em que existem tais relações. Como prática ideológica, o discurso constitui, naturaliza, mantém

e também transforma os significados de mundo nas mais diversas posições das relações de poder.

A prática ideológica está submetida à prática política que se encontra em um nível superior. Nas

palavras de Fairclough (2001, p. 95, destaque do autor), “diferentes tipos de discurso em diferentes

domínios ou ambientes institucionais podem vir a ser ‘investidos’ política e ideologicamente

[...] de formas particulares”.

2.2.2.2. Contexto

Trata-se de uma noção de relevância ímpar para ACD, “já que explicitamente inclui

elementos sociopsicológicos, políticos e ideológicos e, portanto, postula um procedimento

interdisciplinar” (MEYER, 2003, p. 37). Os discursos são históricos e, destarte, só podem ser

entendidos se em referência a seus contextos (FAIRCLOUGH, 2003).

2.2.2.3. Sujeito

Para Fairclough (2001), os sujeitos podem contrapor e, de forma progressiva,

reestruturar a dominação e as formações mediante a prática, isto é, os sujeitos sociais são moldados

pelas práticas discursivas, mas também são capazes de remodelar e reestruturar essas práticas.

2.2.2.4. Identidade

A identidade tem a ver com a origem social, gênero, classe, atitudes, crenças de um

falante, e é expressa a partir das formas lingüísticas e dos significados que esse falante seleciona,

passando-se à maneira como o produtor de um texto (editor) retextualiza a fala de um locutor,

atribuindo-se uma identidade e outra para esse locutor.

2.2.2.5. Intertextualidade e interdiscursividade

As categorias intertextualidade e a interdiscursividade são bastante exploradas pela

ACD, pois ela analisa as relações de um texto ou um discurso, considerando outros que lhe são

recorrentes. É apropriado lembrar, aqui, o posicionamento de Bakhtin (2000) de os textos

“respondem” a textos anteriores e, também, antecipam textos posteriores.
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2.2.2.6. Crítica, ideologia e poder

As noções de crítica, ideologia e poder são básicas para a ACD. Entende-se a crítica,

segundo Wodak, como o resultado de certa distância dos dados, considerados na perspectiva

social e mediante uma atitude política e centrada na autocrítica. Já ideologia é um termo utilizado

para indicar o estabelecimento e conservação de relações desiguais de poder. Ele “se refere às

formas e aos processos sociais em cujo seio, e por cujo meio, circulam as formas simbólicas no

mundo social” (WODAK, 2003, p. 30, tradução nossa). Por isso, a ACD indica, como um de

seus objetivos, a desmitificação dos discursos por meio da decifração da ideologia.

Elencam-se, a seguir, algumas hipóteses dijkianas sobre ideologias (DIJK, 1998, p.

107-110):

a. As ideologias são sociocognitivas:

Funcionam como elos entre o cognitivo e o social. Tanto os grupos dominantes

quanto os dominados “possuem ideologias que controlam a sua identificação,

os seus objetivos e as suas ações” (DIJK, 1998, p. 107). Embora sociais e

políticas, possuem uma dimensão cognitiva, pois incorporam objetos mentais

(idéias, pensamentos, crenças, apreciações, valores).

b. As ideologias não são “verdadeiras” ou “falsas”:

Representam mais “verdades” preconceituosas do que “verdade” como padrão

epistemológico específico. Devem ser consideradas como modelos de

interpretação mais ou menos relevantes para os grupos, conforme favoreçam

seus interesses.

c. As ideologias podem ter vários graus de complexidade:

“Vão de grau mais simples ao mais complexo e são constituídas por algumas

proposições básicas ou por modelos conceptuais abrangentes” (DIJK 1998, p. 109).

d. As ideologias têm manifestações que variam de acordo com o contexto:

Pelo fato de as pessoas pertencerem a grupos sociais distintos e partilharem,

por isso, ideologias e valores diversificados e ocasionalmente contraditórios

entre si, há a possibilidade de a ideologia de um grupo influenciar um outro,

através de um de seus participantes.

e. As ideologias são gerais e abstratas:

Como sistemas abstratos, “não dependem de qualquer situação e [...] apenas

suas expressões susceptíveis de variação são produzidas localmente e restritas

em termos contextuais” (DIJK, 1998, p. 110).

A linguagem classifica o poder e expressa poder. Esse poder se manifesta segundo

os usos que as pessoas fazem da linguagem e suas competências para tanto. Ele pode ser, em

alguns casos, negociado ou mesmo disputado, pois é rara a ocasião em que um texto é obra de

uma pessoa só. Ressalta Wodak:
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Nos textos, as diferenças discursivas se negociam. Estão regidas por diferen-
ças de poder que se encontram, por sua vez, parcialmente codificadas no dis-
curso e determinadas por ele e pela variedade discursiva. Como conseqüência,
os textos são com freqüência arenas de combate que mostram as pistas dos
discursos e das ideologias encontradas que contenderam e batalharam pelo
predomínio (WODAK, 2003, p. 31, tradução nossa).

É bom entendermos que o poder não se origina da linguagem. Entretanto, é possível,

na linguagem, valer-se do próprio poder para desafiá-lo ou, mesmo, subvertê-lo, alterando-lhe

as distribuições em curto ou longo prazo. O poder não somente se efetiva no interior do texto,

através das formas gramaticais, mas, também, no controle que uma pessoa é capaz de exercer

sobre uma situação social, através do texto (WODAK, 2003).

Fairclough (2001, p. 84-85) assim se expressa em relação à manifestação do poder

nas práticas discursivas: “As estruturas são reproduzidas ou transformadas, dependendo do estado

das relações, do equilíbrio de poder, entre os que estão em luta num domínio, sustentado e

particular, de prática”.

2.2.3. Críticas à Análise Crítica do Discurso

Algumas críticas surgiram em relação à postura teorética da ACD (WIDDOWSON

apud MEYER, 2003). Já na própria denominação, Análise Crítica do Discurso, haveria um sentido

redundante, dobrado. Orientar-se-ia para uma postura preconceituosa, porque parte de um tipo

de compromisso ideológico, selecionando para análise aqueles textos que apoiariam a

interpretação privilegiada (MEYER, 2003). Portanto, a ACD estaria mais para uma interpretação

ideológica do que para uma análise e, por isso, haveria contradição em seus termos. Análise

significa o exame de várias interpretações, o que não seria possível em ACD, por já ter juízo

prévio.

Assim sendo, os analistas críticos do discurso levantam a pergunta: “Será que é

possível efetuar qualquer tipo de investigação sem estar ligado a nenhum juízo de valor a priori?”

(MEYER, 2003, p. 39, tradução nossa). Dificilmente seria possível trabalhar com dados sem ter

algum juízo de valor. Nesse ponto, a escolha da ACD coincide com a metodologia do dogmatismo

positivista, que permite juízos de valor por ocasião do processo de seleção de objetos e de

perguntas que serão investigadas (contexto do descobrimento), “porém os proíbe no ‘contexto

da justificação’” (MEYER, 2003, p. 40, tradução nossa, destaque do autor). Outra pergunta dos

analistas, para rebater as críticas levantadas, é a seguinte: “É possível obter conhecimento a partir

de dados puramente empíricos, sem utilizar nenhuma categoria ou experiência preconcebida?”

(MEYER, 2003, p. 39-40, tradução nossa). Aqui, a posição da ACD é coerente com boa parte da

epistemologia de tradição kantiana, que nega a possibilidade do conhecimento puro.

Mais uma questão suscitada é quanto ao uso do termo “discurso” como modismo,

como algo vago, carecendo de definição precisa, exata. Ainda, a falta de uma demarcação clara,

em termos teóricos, entre texto e discurso.
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Fairclough (apud MEYER, 2003), em respostas às criticas, dirige a atenção para a

condição aberta dos resultados, abertura que, segundo ele, faz parte dos princípios da ACD. E,

além do mais, diferentemente dos demais enfoques, sua abordagem é sempre explícita com

respeito a sua própria posição e compromisso.

2.2.4. Análise Crítica do Discurso: enfoque social de Fairclough

O trabalho de Fairclough é baseado na lingüística funcional de Halliday, teoria que

considera a linguagem na forma como ela é configurada pelas funções sociais que deve atender.

Para Fairclough (2003), a localização teorética da ACD está em ver o discurso como

um momento de prática social, sabendo que todas as práticas incluem os seguintes elementos:

atividade produtiva, meios de produção, relações sociais, identidades sociais, valores culturais,

consciência e semioses. Esses elementos se acham relacionados dialeticamente, isto é, não são

elementos discretos, embora sejam diferentes.

A ACD é a análise das relações dialéticas entre as semioses (incluindo a
linguagem) e outros elementos das práticas sociais. Sua particular preocupação
se centra nas mudanças radicais que têm lugar na vida social contemporânea,
no modo em que figura a semiose nos processos de mudanças, e nas mudanças
na relação existente entre as semioses e outros elementos sociais pertencentes
às redes de práticas (FAIRCLOUGH, 2003, p. 181, tradução nossa).

Por sua vez, em conformidade com o autor, as práticas sociais que são construídas

de maneira concreta, em forma de redes, constituem uma ordem social. “O aspecto semiótico de

uma ordem social é o que podemos chamar uma ordem do discurso. A ordem do discurso é uma

maneira em que as diferentes variedades discursivas e os diferentes tipos de discurso são postos

juntos na rede” (FAIRCLOUGH, 2003, p. 183, tradução nossa).

O foco de Fairclough é a mudança discursiva em relação à mudança social e cultural.

Como as mudanças ocorrem nos eventos discursivos, as origens e as motivações imediatas que

as geram no evento comunicativo estão nas problematizações das convenções para os produtores

ou intérpretes, o que pode ocorrer de diversas formas. Os produtores enfrentam os dilemas ou

problematizações criativamente e, assim, geram mudanças discursivas. Mudanças envolvem

formas de transgressão e cruzamento de fronteiras, também a reunião de convenções existentes

em combinações novas ou sua exploração em ocorrências que comumente se coíbem. Em relação

à dimensão textual do discurso, as mudanças deixam marcas no texto que podem ser mesclas de

estilos formais e informais, vocabulários técnicos e não-técnicos, marcadores de autoridade e

familiaridade, formas sintáticas típicas da escrita e da oralidade etc. Quando a mudança é

estabelecida, não é mais percebida pelos intérpretes como uma “colcha de retalhos”,

estabelecendo-se novas hegemonias no discurso.

Já o discurso é tanto um modo de ação (como as pessoas agem sobre o mundo e

sobre as outras) como um modo de representação (há uma dialética entre ele e a estrutura social).

O discurso, ainda, é tanto moldado como restringido pela estrutura social. “Os eventos discursivos
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específicos variam em sua determinação estrutural segundo o domínio social particular ou o

quadro institucional em que são gerados” (FAIRCLOUGH, 2001, p. 91). Eles são, também,

socialmente constitutivos. O discurso é uma prática de representação e de significação do mundo,

constituindo e construindo esse mundo em significado.

Para trabalhar com o discurso, Fairclough (2001, p. 100) sugere uma análise

tridimensional, explicando que qualquer evento ou exemplo de discurso pode ser considerado,

simultaneamente, um texto (análise lingüística), um exemplo de prática discursiva (análise da

produção e interpretação textual) e um exemplo de prática social (análise das circunstâncias

institucionais e organizacionais do evento comunicativo).

Para atender a esse modelo tridimensional, deverão ser consideradas três perspectivas

analíticas, a multidimensional, a multifuncional e a histórica: a primeira, para avaliar as relações

entre mudança discursiva e social e, também, para relacionar as propriedades particularizadas de

textos às propriedades sociais de eventos discursivos; a segunda, a multifuncional, para averiguar

as mudanças nas práticas discursivas que contribuem para mudar o conhecimento, as relações e

identidades sociais; finalmente, a histórica, para discutir a “estruturação ou os processos

‘articulatórios’ na construção de textos e na constituição, em longo prazo, de ‘ordens de discurso’”

(FAIRCLOUGH, 2001, p. 27, destaques do autor).

A análise de um discurso, tomado como exemplo particular de prática discursiva,

focaliza os processos tanto de produção e de distribuição como de consumo textual. Esses

processos são sociais, por isso exigem referência aos ambientes econômicos, políticos e

institucionais particulares, nos quais o discurso é gerado. Podemos, ainda, afirmar que a produção

e o consumo são, parcialmente, de natureza sociocognitiva. Essa afirmação se justifica porque

ambas são práticas que abrangem processos cognitivos de produção e interpretação textual que,

por sua vez, são fundamentados nas estruturas e nas convenções sociais interiorizadas (daí o uso

do prefixo “sócio-”). Portanto, nessa visão, os textos funcionam como traços do processo de

produção e pistas do processo de interpretação.

Enfim, a “concepção tridimensional do discurso” reúne três tradições analíticas.

Observa-se que nem sempre é nítida a distinção entre “descrição” (análise textual) e

“interpretação” (prática discursiva). O critério recomendável, segundo o próprio Fairclough, é

considerar como “descrição” os casos em que mais se destaquem os aspectos formais do texto.

Realçando-se mais os processos produtivos e interpretativos, há de ter-se em conta a análise da

prática discursiva, embora se envolvam, também, os aspectos formais do texto. Também vale

lembrar que a análise do discurso é uma atividade multidisciplinar. Ao analisar textos, mesmo

lingüisticamente, estamos considerando tanto forma quanto conteúdo, ainda que algumas

abordagens tenham tentado diferenciar e distanciar esses aspectos.

2.2.5. O modelo tridimensional de Fairclough

O modelo tridimensional pode ser visto, quadro a quadro, de acordo com as categorias

de análise.
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2.2.5.1. Análise textual

Essa primeira dimensão é baseada na tradição de análise textual e lingüística. Análise

denominada de “descrição”. É a dimensão que cuida da análise lingüística. A análise textual

deve ser feita conjuntamente com as outras dimensões. Os itens relevantes para a análise lingüística

são: tomada de turnos, estruturas de trocas, controle de tópicos, determinação e policiamento de

agendas, formulação, modalidades, polidez, ethos, conectivos e argumentação, transitividade e

tema, significado das palavras, criação de palavras, metáforas, entre outros. Com base no exposto

por Fairclough, é possível a elaboração do Quadro 01, adiante:

Quadro 01 – Análise do texto

ELEMENTOS
DE ANÁLISE

TÓPICOS OBJETIVOS

Geral

Polidez

Ethos

Geral

Geral

Transitividade

Tema

Modalidade

Significado de
palavras

Criação de
palavras

Metáfora

Descrever as características organizacionais gerais, o funcionamento e
o controle das interações.

Determinar quais as estratégias de polidez são mais utilizadas na amostra
e o que isso sugere sobre as relações sociais entre os participantes.

Reunir as características que contribuem para a construção do eu ou de
identidades sociais.

Mostrar de que forma as orações e os períodos estão interligados no texto.

Trabalhar com a transitividade (função ideacional da linguagem), tema
(função textual da linguagem) e modalidade (função interpessoal da
linguagem).

“Verificar se tipos de processo [ação, evento...] e participantes estão
favorecidos no texto, que escolhas de voz são feitas (ativa ou passiva) e
quão significante é a nominalização dos processos” (1).

Observar se existe um padrão discernível na estrutura do tema do texto
para as escolhas temáticas das orações.

Determinar padrões por meio da modalidade, quanto ao grau de afinidade
expressa com proposições.

Enfatizar as palavras-chave que apresentam significado cultural, as
palavras com significado variável e mutável, o significado potencial de
uma palavra, enfim, como elas funcionam como um modo de hegemonia
e um foco de luta.

Contrastar as formas de lexicalização dos sentidos com as formas de
lexicalização desses mesmos sentidos em outros tipos de textos e verificar
a perspectiva interpretativa por trás dessa lexicalização.

Caracterizar as metáforas utilizadas em contraste com metáforas usadas
para sentidos semelhantes em outro lugar, verificar que fatores (cultural,
ideológico, histórico etc) determinam a escolha dessa metáfora. Verificar
também o efeito das metáforas sobre o pensamento e a prática.

V
oc

ab
ul

ár
io

G
ra

m
át

ic
a

Coesão

C
on

tr
ol

e 
in

te
ra

ci
on

al
E

st
ru

tu
ra

 te
xt

ua
l

Fonte – FAIRCLOUGH, 2001.
Notas – (1) Fairclough, 2001, p. 287.
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A análise textual envolve quatro itens, apresentados em escalas ascendentes:

vocabulário (lexicalização); gramática, coesão e estrutura textual. O vocabulário cuida,

principalmente, de palavras isoladas; a gramática trata das palavras organizadas em orações e

frases; a coesão, da ligação entre orações e frases; e a estrutura textual, finalmente, cuida de

todas as características organizacionais dos textos.

Há outros três itens que, não obstante pertencentes à análise textual, serão tratados

na análise discursiva: a “força dos enunciados” (atos de fala), a “coerência” dos textos e a

“intertextualidade”. Ao todo, temos sete itens que formam um quadro para análise do texto,

envolvendo aspectos de sua produção e de sua interpretação, bem como as características formais

dos textos.

Fazendo uma explanação resumida dos tópicos do Quadro 01, podemos entender os

itens como segue:

a. Vocabulário

Um importante ponto de análise é referente a lexicalizações alternativas e sua

significação tanto política quanto ideológica. “Os significados das palavras e a lexicalização de

significados são questões que são variáveis socialmente e socialmente contestadas, e facetas de

processos sociais e culturais mais amplos” (FAIRCLOUGH, 2001, p. 230). Em nível de

vocabulário, é interessante constatar que a criação de itens lexicais gera novas categorias

culturalmente essenciais.

Um outro aspecto produtivo no estudo do vocabulário é o das metáforas, acompanhando-

se suas implicações políticas e ideológicas e identificando-se os conflitos entre metáforas alternativas.

Quando determinada metáfora é escolhida para significar coisas, constrói-se uma realidade de uma

maneira especifica, e não de outra. As metáforas estão naturalizadas de tal forma nas culturas, que

se torna difícil identificá-las ou, mesmo, escapar delas. A mudança na metaforização da realidade

gera mudanças discursivas com implicações socioculturais significativas.

b. Gramática

Toda oração é resultado da combinação de significados ideacionais, interpessoais

(identitários e relacionais) e textuais.  Quando as pessoas escolhem suas orações em termos de

modelo e estrutura, selecionam, também, o significado e a construção de identidades sociais, de

relações sociais, de crenças e conhecimentos. Alguns aspectos da gramática (influência da

Lingüística Crítica) podem ser observados com produtividade. Por exemplo, uma oração

declarativa pode conter a forma do presente que é, categoricamente, autoritária. Pode-se trabalhar

com o significado interpessoal. Outros aspectos que podem ser listados são: a identificação do

tema e do tópico, as relações entre as construções ativas e passivas, e a omissão do agente nas

construções passivas. Em ACD, entende-se como tema a “dimensão textual da gramática da

oração dedicada aos modos pelos quais os elementos da oração são posicionados de acordo com

a sua proeminência informacional” (FAIRCLOUGH, 2001, p. 221).
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Há uma motivação social para analisar a transitividade. Pode-se tentar estabelecer

que fatores sociais, culturais, ideológicos, políticos ou teóricos decidem como um processo é

significado num tipo de discurso particular (ou mesmo em diferentes discursos) ou em um dado

texto. Por exemplo, há motivação para escolher a voz passiva. Seu uso permite a omissão do

agente por ser irrelevante, por ser evidente por si mesmo ou por ser desconhecido, mas, também,

a omissão pode ter razões políticas ou ideológicas, a fim de ofuscar o agente, a causalidade e a

responsabilidade.

A escolha da voz passiva pode ter a ver, também, com a função textual da oração. O

objeto passa a ser o “tema”, significa apresentá-lo como uma informação “já dada” (quase sempre

conhecida do produtor e do intérprete do texto). A voz passiva muda o agente, ou o omite, para

uma posição de destaque no final da oração, local da informação nova. Tanto a nominalização

quanto a voz passiva omitem o agente segundo algumas motivações. “A nominalização transforma

processos e atividades em estados e objetos, e ações concretas em abstratas” (FAIRCLOUGH,

2001, p. 227). Esse processo é de considerável importância cultural e ideológica, pois permite a

criação de novas entidades.

A dimensão da gramática que corresponde à função ideacional da linguagem é vista

pela modalidade. Alguns itens gramaticais são utilizados para modalizar a oração: verbos auxiliares

modais, tempos verbais, conjunto de advérbios modais e seus adjetivos equivalentes. Além desses

elementos, outros aspectos da linguagem também indicam a modalização, como padrões de

entonação, fala hesitante, entre outros. Na modalidade, temos mais que um comprometimento

do falante com suas proposições, um comprometimento que passa, também, pela interação com

os interlocutores.

A modalidade é uma importante dimensão do discurso e mais central e difundida
do que tradicionalmente se tem considerado. Uma medida da sua importância
social é a extensão com que a modalidade das proposições é contestada e aberta
à luta e à transformação (FAIRCLOUGH, 2001, p. 201).

c. Coesão

Na coesão, pode-se considerar como as orações são ligadas em frases e como essas

são ligadas para formar unidades maiores nos textos. Pode-se utilizar vocabulário de um mesmo

campo semântico, repetição de palavras, uso de sinônimos próximos. Os mecanismos são variados

em termos de referência e substituição. Isso vai formar a arquitetura do texto.

Os marcadores coesivos não podem ser vistos apenas como propriedades objetivas

dos textos, mas “têm de ser interpretados pelos intérpretes de textos como parte do processo de

construção de leituras coerentes do texto” (FAIRCLOUGH, 2001, p. 220). Esses marcadores

também necessitam ser tomados dinamicamente e segundo a visão do produtor do texto: os

produtores de texto situam ativamente relações coesivas de determinados tipos no processo de

posicionar o intérprete como sujeito. A coesão pode tornar-se um modo significativo de trabalho

ideológico que ocorre em um texto.
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d. Estrutura textual

A estrutura textual também diz respeito à arquitetura do texto, principalmente no

que se refere a aspectos superiores do planejamento de diferentes tipos de texto. A forma como

o texto se organiza pode expandir a percepção dos sistemas de crenças e conhecimentos e alargar,

também, a percepção dos pressupostos sobre as relações sociais dos tipos de texto mais diversos.

A comunicação verbal é também uma relação social e, por isso, ela está submetida

às regras de polidez. Não respeitar uma regra do discurso é se expor e ser considerado mal-

educado. “Esses fenômenos de polidez estão integrados na teoria denominada ‘das faces’”

(MAINGUENEAU, 2001, p. 38, destaque do autor).

Todo indivíduo possui duas “faces”: negativa e positiva. A negativa corresponde ao espaço

ou “território” de cada um. Nele, as pessoas não querem ser incomodadas, impedidas ou controladas

por outros. A face positiva tem a ver com a imagem que passamos socialmente para as outras pessoas.

As regras de polidez particulares tanto incorporam quanto reconhecem relações sociais

de poder particulares. Segundo Fairclough (2001, p. 204), “investigar as convenções de polidez

de um dado gênero ou tipo de discurso é um modo de obter percepção das relações sociais dentro

das práticas e dos domínios institucionais, aos quais esse gênero está associado”.

O ethos tem a ver com a construção do ‘eu’ e sua identidade social no enunciado. “A

imagem discursiva de si é [...] ancorada em estereótipos, um arsenal de representações coletivas

que determinam, parcialmente, a apresentação de si e sua eficácia em uma determinada cultura”

(CHARAUDEAU; MAINGUENEAU, 2004, p. 221). Esses estereótipos culturais circulam nos

mais diversos domínios: literatura, cinema, publicidade etc. (MAINGUENEAU, 2001). O

posicionamento de Fairclough (2001) é o de que o ethos pode ser considerado como parte de um

processo mais amplo de “modelagem” em que o tempo e o lugar de uma interação e seus

participantes, assim como o ethos desses participantes, são constituídos pela valorização de

ligações em certas direções intertextuais de preferência a outras. A esse conceito de ethos,

Maingueneau desenvolve a noção de “fiador”. Utilizando suas palavras:

O texto escrito possui [...] um tom que dá autoridade ao que é dito. Esse tom
permite ao leitor construir uma representação do corpo do enunciador (e não,
evidentemente, do corpo do autor efetivo). A leitura faz, então, emergir uma
instância subjetiva que desempenha o papel de fiador do que é dito
(MAINGUENEAU, 2001, p. 98, destaques do autor).

A qualidade do ethos remete-nos à imagem desse “fiador” que, através da fala, confere

a si mesmo uma identidade coerente com o mundo que ele pretende construir em seu enunciado.

Ao fiador, o leitor atribui caráter, conjunto de traços psicológicos; e corporalidade, conjunto de

dados que reúnem compleição corporal, maneira de vestir-se e maneira de movimentar-se no

espaço social. “O caráter e a corporalidade do fiador provêm de um conjunto difuso de

representações sociais valorizadas ou desvalorizadas, sobre as quais se apóia a enunciação que,

por sua vez, pode confirmá-las ou modificá-las” (MAINGUENEAU, 2001, p. 99).



48

2.2.5.2. Análise discursiva

A prática discursiva pode ser tomada, especificamente, como tal ou, então, como

semelhante às outras práticas sociais. Ela é discursiva porque se manifesta em forma lingüística

(linguagem falada e escrita). Na verdade, esse tipo de prática vem a ser uma forma particular da

prática social.

A prática discursiva (produção, distribuição e consumo) está baseada na tradição

interpretativa ou microssociológica de levar em conta a prática social como algo que as pessoas,

ativamente, produzem e apreendem com embasamento em procedimentos compartidos

consensualmente. Trata-se, portanto, de uma análise chamada de “interpretativa”, pois é uma

dimensão que trabalha com a natureza da produção e interpretação textual. Com base em

Fairclough, temos, a seguir, o Quadro 02.

Quadro 02 – Análise da prática discursiva

OBJETIVOS

Especificar os tipos de discurso (1) que estão na amostra
discursiva sob análise, e de que forma isso é feito.
“É a amostra discursiva relativamente convencional nas suas
propriedades interdiscursivas ou relativamente inovadora?” (2)

Especificar o que outros textos estão delineando na constituição
do texto da amostra, e como isso acontece.
Como ocorre a representação discursiva: direta ou indireta?
O discurso representado está demarcado claramente? O que
está representado: contexto, estilo ou significado ideacional?
Como as pressuposições estão sugeridas no texto?

Especificar a distribuição de uma amostra discursiva através
da descrição das séries de textos nas quais ou das quais é
transformada.
(Quais os tipos de transformações, quais as audiências
antecipadas pelo produtor?).

Considerar as implicações interpretativas das particularidades
intertextuais e interdiscursivas da amostra. Como os textos
são interpretados e quanto de trabalho inferencial é requerido.

Especificar as práticas sociais de produção e consumo do texto,
ligadas ao tipo de discurso que a amostra representa.
A produção é coletiva ou individual?
Há diferentes estágios de produção?
“As pessoas do animador, autor e principal são as mesmas ou
diferentes?” (3)

TÓPICOS

Interdiscursividade

Intertextualidade
manifesta

Cadeias
intertextuais

Coerência

Geral

PRÁTICAS
DISCURSIVAS

Produção do texto

Distribuição
do texto

Consumo do texto

Condições da prática
discursiva

Fonte – Fairclough, 2001.
Nota – (1) Fairclough utiliza a expressão “tipo do discurso” quando ainda não está claro o gênero, a atividade, o
estilo ou o próprio discurso. (2) Fairclough (2001, p. 283). (3) Fairclough (2001, p. 285).
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Alguns aspectos podem ser observados nessa análise, envolvendo as três dimensões

da prática discursiva: produção do texto – interdiscursividade e intertextualidade manifesta;

distribuição do texto – cadeias intertextuais; consumo do texto – coerência. A essas três dimensões,

Fairclough (2001) acrescentou as “condições da prática discursiva” com a finalidade de apresentar

aspectos sociais e institucionais que envolvem produção e consumo de textos.

a. Produção do texto

Por interdiscursividade e intertextualidade, os aspectos considerados no tópico,

entende-se a propriedade que os textos têm de estar repletos de fragmentos de outros textos.

Esses fragmentos podem estar delimitados explicitamente ou miscigenados com o texto que,

por sua vez, pode assimilar, contradizer ou fazer ressoar, ironicamente, esses fragmentos.

De acordo com o processo considerado, a intertextualidade pode ser vista

diferentemente. No processo de produção, a intertextualidade acentua a historicidade dos textos,

sendo sempre acréscimo às “cadeias de comunicação verbal” (BAKHTIN, 2000). No processo

de distribuição, a intertextualidade é útil para a “exploração de redes relativamente estáveis em

que os textos se movimentam, sofrendo transformações predizíveis ao mudarem de um tipo de

texto a outro” (FAIRCLOUGH, 2001, p. 114). No processo de consumo, a intertextualidade é

proveitosa ao destacar que não é unicamente “o texto” (ou os textos intertextualizados na

constituição desse texto) que molda a interpretação, porém, também os outros textos que os

intérpretes, variavelmente, trazem ao processo de interpretação.

Bakhtin (2000) destaca a falta que faz a perspectiva de um estudo sobre como os

textos “respondem” a textos anteriores e, por sua vez, antecipam textos posteriores. É dessa forma

que se entende a citação do autor, em que “cada enunciado é um elo na cadeia da comunicação”.

Nossa fala é constituída com palavras de outros em variáveis graus de alteridade e em variáveis

graus do que é nosso. Isso ocorre, obviamente, em diferentes graus de consciência e de afastamento.

A intertextualidade pressupõe a inclusão da história em um texto e, portanto, desse

texto na história. Em outras palavras, os textos absorvem e são construídos de textos do passado,

assimilando-os, respondendo-lhes, reacentuando-os e retrabalhando-os. Assim, cada texto ajuda

a fazer história, contribuindo para que ocorram processos de mudança mais amplos, já que também

antecipa e molda textos subseqüentes.

Observar se há relação entre intertextualidade e hegemonia é importante e produtivo

como pista para a interpretação, para explicar as mudanças. O conceito de intertextualidade liga-

se à produtividade dos textos, pois aponta para como os textos transformam textos anteriores e

reestruturam as convenções existentes a fim de originar novos textos.

Um forte aspecto a destacar é que essa prática, na realidade, é limitada e restringida

socialmente, além de condicionada conforme as relações de dominação. Como a intertextualidade

não pode, por si mesma, explicar as limitações sociais, nem de que maneira elas tanto moldam

como são moldadas por estruturas e práticas sociais, então precisa associar-se a uma teoria das

relações de poder.
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É através da combinação da teoria da hegemonia e da intertextualidade que se

identificam os processos intertextuais em suas possibilidades e limitações nas “hegemonias

particulares” e “estados de luta hegemônica” e, por isso, é necessário...

[...] também conceituar processos intertextuais e processos de contestação e
reestruturação de ordens de discurso como processos de luta hegemônica na
esfera do discurso, que têm efeitos sobre a luta hegemônica, assim como são
afetados por ela no sentido amplo (FAIRCLOUGH 2001, p. 135).

A intertextualidade divide-se em intertextualidade manifesta, quando o texto recorre

explicitamente a outros textos específicos (o texto constitui-se heterogeneamente através de

outros textos), e intertextualidade constitutiva ou interdiscursividade, constituição heterogênea

através de elementos das ordens do discurso.

Fairclough utiliza o termo intertextualidade de forma generalizada, tanto para a

manifesta quanto para a constitutiva, quando a distinção não está em questão. E utiliza o termo

“interdiscursividade”, substituindo intertextualidade constitutiva, quando é necessário estabelecer

distinção a fim de enfatizar a intertextualidade através das convenções discursivas. O autor fala

em “representação do discurso” (um tipo de intertextualidade ou discurso reportado), quando

outros textos se destacam explicitamente no texto sob análise. As representações dos discursos

são elementos da linguagem que evidenciam a prática social. Trabalha-se com oração relatada e

dêiticos que são acomodados à voz ou à perspectiva de quem relata.

No campo da intertextualidade, estão implicados alguns fenômenos, tais como:

pressuposição, negação, metadiscurso e ironia.

Entendemos as pressuposições como sendo as proposições do produtor do texto

tomadas como “dadas” (a dúvida que se levanta é: para quem elas são “dadas”?).

Deveria ser acrescentado que, em muitos casos de pressuposição, o “outro texto”
não é um outro texto específico ou identificável, mas um “texto” mais nebuloso
correspondendo à opinião geral (o que as pessoas tendem a dizer, experiência
pessoal acumulada) (FAIRCLOUGH, 2001, p. 156, destaque do autor).

As proposições, quer sejam baseadas em textos anteriores do produtor, quer sejam

de outros textos, tanto podem ser manipulativas (o produtor do texto pode estabelecer uma

proposição desonestamente, com intenção manipulativa) quanto sinceras (o produtor do texto

pode apresentar uma proposição como dada por outro). As proposições funcionam como formas

efetivas de manipular as pessoas por serem, geralmente, difíceis de desafiar.

As frases negativas, via de regra, são utilizadas com objetivos polêmicos, pois

veiculam ou carregam tipos especiais de pressuposições, que funcionam intertextualmente, pois

incorporam outros textos apenas com o objetivo de contradizê-los ou rejeitá-los.

O metadiscurso caracteriza-se por ser uma forma típica de intertextualidade manifesta.

Nele, o produtor distingue diferentes níveis em seu próprio texto e causa um efeito de
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distanciamento de si mesmo em relação a alguns níveis desse texto, abordando o nível distanciado

como uma outra produção, como se fosse um texto externo (MAINGUENEAU, 1997). Apontam-

se vários recursos para obter-se essa estratégia discursiva: utilização de expressões evasivas

(“espécie de”, “tipo de”); uso de expressões de um outro texto ou convenção particular, ou

metafóricas (“em termos científicos”, “falando metaforicamente” etc); uso de paráfrase ou de

reformulação de uma expressão (“cultura empresarial” por “empreendimento”).

O metadiscurso sugere que o falante está acima ou fora de seu próprio discurso. Essa

posição oferece condições de o falante controlar ou manipular seu discurso. A conseqüência

dessa prática é interessante na leitura que se faz da relação entre discurso e identidade

(subjetividade). Porque, de certa maneira,  parece contrariar a visão de que a identidade social de

uma pessoa é uma questão de como essa pessoa está situada em tipos específicos de discurso.

A questão acima apresenta dois lados. Primeiro, a probabilidade de o sujeito distanciar-

se de seu próprio discurso cria a ilusão de que ele controla esse discurso. O “eu” assumiria uma

posição de controle. O segundo lado diz respeito à visão dialética da relação entre discurso e

subjetividade: os sujeitos são posicionados e constituídos no discurso, mas também são

transformadores à medida que se envolvem na prática contestadora e redefinidora das estruturas

discursivas (ordem do discurso) que os posicionaram.

Nas definições tradicionais de ironia (dizer uma coisa e significar outra), falta uma

abordagem intertextual desse recurso (FAIRCLOUGH, 2001). Em um enunciado irônico, ecoa

um outro enunciado ou uma outra voz, pois não há relação entre o significado, ou função real do

enunciado, e o que foi ecoado. Na ironia, os intérpretes exercem uma função muito importante:

eles devem ser capazes de perceber o outro sentido que está velado nas estruturas lingüísticas.

Vários fatores contribuem para essa identificação: explícita falta de combinação entre o significado

aparente e o contexto situacional, indicações sobre o tom de voz do falante ou pistas no texto

escrito, pressupostos dos intérpretes acerca das crenças e dos valores do produtor do texto.

Na dimensão de produção, precisa-se considerar, ainda, um outro aspecto. Um gênero,

geralmente, liga-se a um estilo específico, muito embora os gêneros possam ser compatibilizados

com diversos estilos ou estilos alternativos. Os estilos podem variar segundo orientações baseadas

em três parâmetros: tenor; modo e modo retórico do texto. Como o tenor e o modo já foram

comentamos neste capitulo, resta-nos apresentar modo retórico. Esse parâmetro, segundo

Fairclough (2001), se liga à classificação de textos argumentativos, descritivos e expositivos

(tipos textuais).

b. Distribuição do texto

As cadeias intertextuais são seqüenciais, ou seja, são sintagmáticas, em contraste

com as relações intertextuais, que são paradigmáticas. Quando especificamos as cadeias

intertextuais em que entra um tipo particular de discurso, estamos, na verdade, especificando

sua distribuição. O número de cadeias intertextuais é limitado pelo número de cadeias reais, ou

seja, pelo número de instituições e de práticas sociais.
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As cadeias intertextuais podem ser muito complexas, como ocorre, por exemplo,

quando se transforma um discurso presidencial em outros textos, pertencentes a diferentes gêneros

(reportagens, análises e comentários, artigos acadêmicos etc), ou podem ser muito simples, pois

uma contribuição a uma conversa informal não poderá gerar tantas cadeias intertextuais como

no exemplo anterior, provavelmente será apenas modificada por formulações dos co-participantes.

“Assim, os diferentes tipos de textos variam radicalmente quanto ao tipo de redes de distribuição

e cadeias intertextuais em que eles entram, e, portanto, quanto aos tipos de transformação que

eles sofrem” (FAIRCLOHGH, 2001, p. 167).

As transformações entre tipos de texto, em uma cadeia intertextual, podem ser as mais

variadas. Elas podem abranger tanto as formas de intertextualidade manifesta como a representação

do discurso. Também, podem ter um caráter mais difuso, manifestando-se as transformações em

diferentes níveis e em formas radicalmente diferentes, em distintos textos (no vocabulário, em

narrativas, em metáforas, em opções gramaticais ou nas formas como se organizam os diálogos).

O produtor de um texto sempre procurará prever as prováveis cadeias por que seu

texto poderá passar e, dessa forma, procurará constituí-lo de uma maneira em que se antecipem

as respostas das principais audiências.

c. Consumo do texto.

A coerência deixa de ser abordada como propriedade do texto para ser tratada como

propriedades de interpretação, pois um texto só faz sentido para alguém, quando lhe é possível

interpretá-lo, ao gerar leituras coerentes. Contudo, não se deve esquecer que há a possibilidade

de fazerem-se leituras diferentes, como resistência à proposta pelo texto. De qualquer modo, a

fim de que um texto faça sentido, é necessário que os intérpretes encontrem uma maneira de

convencionar seus vários dados em uma unidade coerente, conquanto não necessariamente

unitária, determinada ou não-ambivalente. O conceito de coerência é o cerne de muitas explicações

sobre a interpretação. Fairclough assevera:

Os textos postulam sujeitos intérpretes e implicitamente estabelecem posições
interpretativas para eles que são ‘capazes’ de usar suposições de sua experiência
anterior, para fazer conexões entre os diversos elementos intertextuais de um
texto e gerar interpretações coerentes. Não se deve entender com isso que os
intérpretes sempre resolvam plenamente as contradições de textos
(FAIRCLOUGH, 2001, p. 171, destaque do autor).

d. Condições de práticas discursivas.

A fim de compreender as condições de práticas discursivas, é necessário perceber

que os textos são produzidos de maneira particular e em contextos sociais particulares. Reforçando

esse posicionamento com os trabalhos de Goffman (1998), verificamos que o produtor pode

ocupar um conjunto de posições: de animador (a pessoa que realiza os sons ou a escrita), de

autor (o responsável pelo texto por ter reunido as palavras), de principal (aquele cuja posição é

representada pelas palavras).
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Semelhantemente à produção, os textos são consumidos diferentemente em variados

contextos sociais. A produção e o consumo podem ser individuais ou coletivos. Os textos podem

ser caracterizados por distribuição simples (conversa casual) ou complexa. Eles podem apresentar

resultados variáveis, de natureza extradiscursiva e, ainda, discursiva (os atos de fala).

O consumidor também pode ocupar um conjunto de posições, e cada uma dessas

posições pode também ser ocupada de forma múltipla: receptores (aqueles para quem os textos

se dirigem), ouvintes ou leitores (aqueles para quem o texto não está dirigido diretamente, mas

são incluídos) e destinatários (aqueles que não são considerados leitores ou ouvintes legítimos,

contudo, são reconhecidos como consumidores de fato).

2.2.5.3. Análise social

O objetivo geral dessa prática é especificar “a natureza da prática social da qual a

prática discursiva é uma parte, constituindo a base para explicar por que a prática discursiva é

como é; e os efeitos da prática discursiva sobre a prática social” (FAIRCLOUGH, 2001, p. 289),

porque “a prática social (política, ideológica etc) é uma dimensão do evento comunicativo, da

mesma forma que o texto” (FAIRCLOUGH, 2001, p. 99). Essa é uma análise de tradição

macrossociológica e com características interpretativas. É uma dimensão que verifica as questões

de interesse na análise social, ou seja, analisa as circunstâncias institucionais e organizacionais do

evento discursivo e de que maneira elas moldam a natureza da prática discursiva. O Quadro 03,

adiante, trata da análise da prática social, considerando-se o que expõe Fairclough acerca do tema.

Quadro 03 – Análise da prática social

Fonte – FAIRCLOUGH, 2001.
Nota – (1) Fairclough (2001, p. 289-290).

ELEMENTOS
DE ANÁLISE

Matriz social
do discurso

Ordens do
discurso

Efeitos
ideológicos e
políticos do

discurso

OBJETIVOS

“Especificar as relações e as estruturas sociais e hegemônicas que constituem a matriz
dessa instância particular da prática social e discursiva; como essa instância aparece em
relação a essas estruturas e relações [...]; e que efeitos ela traz, em termos de sua representação
ou transformação?” (1).

Explicitar o relacionamento da instância da prática social e discursiva com as ordens de
discurso que ela descreve e os efeitos de reprodução e transformação das ordens de discurso
para as quais colaborou.

Focalizar os seguintes efeitos ideológicos e hegemônicos particulares: sistemas de
conhecimento e crença, relações sociais, identidades sociais (eu).
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Em relação ao tema é difícil o tratamento por tópico, segundo parecer do próprio

Fairclough. Assim é que abordaremos como um todo, inter-relacionando as partes. Os itens

separados no Quadro 03 devem ser considerados apenas para fins expositivos. O discurso, como

prática social, tem por objetivo, especialmente, trabalhar ideologia e hegemonia.

Conforme Fairclough, ideologias são construções ou significações da realidade

(mundo físico, relações sociais, identidades sociais) que se fundamentam em diferentes dimensões

das formas e dos sentidos das práticas discursivas e que colaboram para a produção, a reprodução

ou a transformação das relações de poder.

As ideologias implícitas nas práticas discursivas são por demais eficazes quando se

tornam naturalizadas e conseguem atingir o status de senso comum (repositório dos diversos

efeitos de lutas ideológicas passadas e constante alvo de reestruturação nas lutas atuais). Contudo,

essa propriedade aparentemente estável e estabelecida das ideologias pode ser subjugada pela

transformação, ou seja, pela luta ideológica como dimensão da prática discursiva, conseguindo-

se, assim, remodelar as práticas discursivas e as ideologias que nelas foram construídas, no

contexto das redefinições das relações de dominação.

A ideologia é uma propriedade tanto de estruturas nas ordens dos discursos (que

constituem o resultado de eventos passados) quanto de eventos (ou condições de eventos atuais

e nos próprios eventos). Nas palavras de Fairclough (2001, p. 119), “é uma orientação acumulada

e naturalizada que é construída nas normas e nas convenções, como também um trabalho atual

de naturalização e desnaturalização de tais orientações nos eventos discursivos”.

É óbvio que não se deve pressupor que as pessoas tenham total consciência das

dimensões ideológicas de sua prática. As ideologias constituídas nas convenções podem ser

mais ou menos naturalizadas e, conseqüentemente, automatizadas, e as pessoas podem achar

complicado compreender que suas práticas (consideradas normais) poderiam ser resultados de

investimentos ideológicos específicos.

Fairclough afirma que os sujeitos, mesmo sendo posicionados ideologicamente, têm

capacidade de agir criativamente, no sentido de executar suas próprias conexões entre as diversas

práticas e ideologias a que são expostos e, também, de reestruturar tanto as práticas quanto as

estruturas posicionadoras. “O equilíbrio entre o sujeito ‘efeito’ ideológico e o sujeito agente

ativo é uma variável que depende das condições sociais, tal como a estabilidade relativa das

relações de dominação” (FAIRCLOUGH, 2001, p. 121).

O autor considera que nem todo discurso é irremediavelmente ideológico.  As

ideologias caracterizam as sociedades que são estabelecidas numa relação de poder, de dominação.

Assim, à medida que os seres humanos transcendem esse tipo de sociedade, transcendem também

a ideologia. Por isso,  Fairclough (2001)  não aceita a visão que atribui a Althusser, em que a

ideologia é o cimento social, o que é inseparável da sociedade. Os discursos caracterizam-se

abertos em termos de princípios, logo, eles não são investidos ideologicamente no mesmo grau.

O segundo ponto a ser tratado na análise da prática social é a hegemonia, conceito

procedente dos estudos de Gramsci (Apud FAIRCLOUGH, 2001) sobre o capitalismo ocidental
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e da estratégia revolucionária da Europa Ocidental. Destacaremos algumas concepções de

hegemonia aceitas por Fairclough (2001, p.122):

a. É tanto liderança como exercício do poder em vários domínios de uma sociedade

(econômico, político, cultural e ideológico).

b. É, também, a manifestação do poder de uma das classes economicamente definidas

como fundamentais em aliança com outras forças sociais sobre a sociedade como

um todo, porém nunca alcançando, senão parcial e temporariamente, um ‘equilíbrio

instável’.

c. É, ainda, a construção de alianças e integração através de concessões (mais do

que a dominação de classes subalternas).

d. É, finalmente, um foco de luta constante sobre aspectos de maior volubilidade

entre classes (e blocos), a fim de construir, manter ou, mesmo, a fim de romper

alianças e relações de dominação e subordinação que assumem configurações

econômicas, políticas e ideológicas.

Ideologia, a partir dessa visão de hegemonia, é “uma concepção do mundo que está

implicitamente manifesta na arte, no direito, na atividade econômica e nas manifestações da

vida individual e coletiva” (GRAMSCI apud FAIRCLOUGH, 2001, p. 123).

A produção, a distribuição e o consumo de textos são, na realidade, um dos enfoques

da luta hegemônica que contribui, em diferentes graus, para a reprodução ou a transformação da

ordem de discurso e das relações sociais e assimétricas existentes.

2.2.6. Metodologia em Análise Crítica do Discurso

Os que fundamentam suas pesquisas na Análise Crítica do Discurso orientam para

que os métodos utilizados sirvam para vincular a teoria com a observação. Seus métodos

indicam as vias seguidas ou que serão seguidas pela investigação. Pelo fato de os investigadores

seguirem vários enfoques, a metodologia adotada, como não poderia deixar de ser, seguirá,

também, vários caminhos, de acordo com os enfoques ressaltados. Nas palavras de Meyer:

“Por regra geral, se aceita que a ACD não deve entender-se como um método único, porém

como um enfoque, isto é, como algo que adquire consistência em vários planos, e que, em

cada um de seus planos, exige realizar um certo número de seleções” (MEYER, 2003, p. 35,

tradução nossa).

Segundo Meyer, é necessário que a ACD mantenha, continuamente, uma

retroalimentação entre a análise e a recolhida de dados. Por isso, a seleção de dados não se

encerra quando do início da análise, ao contrário, o analista, diante de um fato novo, buscará, em

sua fonte de dados, exemplos que possam confirmar o que foi encontrado. O que poderia gerar

uma análise infinita é controlado pelo recorte estabelecido para a pesquisa. Assim, a coleta de

dados passa a ser uma fase, ou melhor, um processo permanentemente operativo.
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Muito se tem execrado os procedimentos quantitativos em análise de cunho social e

ideológico. Todavia, essa metodologia não é relegada na ACD. Por ser ela uma disciplina cravada de

teorias em seus diversos enfoques, vários procedimentos metodológicos são aceitáveis, até mesmo os

criticados métodos quantitativos, desde que  sejam relevantes para a análise crítica do texto.

O autor apresenta uma diferença entre os métodos de extração e de avaliação, isto é,

entre as formas de obtenção dos dados (em laboratório ou em campo) e os procedimentos para a

avaliação dos dados coletados: “Os procedimentos metodológicos para a seleção de dados

organizam a observação, enquanto os métodos de avaliação regulam a transformação dos dados

em informação e sua ulterior restrição das ocasiões abertas à inferência e à interpretação”

(MEYER, 2003, p. 41, tradução nossa). Ele lista um conjunto de perspectivas teoréticas que

orientam alguns dos enfoques em ACD (MEYER, 2003, p. 42-43):

a. “A epistemologia engloba a teoria que proporciona modelos das condições,

contingências e limites da percepção humana em geral e da percepção científica

em particular” (MEYER, 2003, p. 42.

b. As teorias sociais gerais (“grandes teorias”) tratam de conceber as relações entre

a estrutura social e a ação social e, assim,  vinculam os fenômenos micro e

macrossociológicos.

c. As teorias médias centram-se  em fenômenos nomeadamente sociais (conflito,

cognição, redes sociais etc,) e em particulares subsistemas da sociedade (economia,

política, religião etc).

d. ‘As teorias microssociológicas explicam a interação social, por exemplo, a

resolução do problema da dupla contingência [...] ou a reconstrução dos

procedimentos cotidianos que utilizam os membros de uma sociedade para instituir

sua própria ordem social” (MEYER, 2003, p. 42).

e. As teorias sociopsicológicas concentram-se nas condições sociais de emoção e

cognição e, desse modo, diferentemente da Microssociologia, optam por

explicações causais à compreensão hermenêutica do significado.

f. As teorias do discurso concebem o discurso como fenômeno social, tratando de

explicar sua gênese e sua estrutura.

g. As teorias lingüísticas (as teorias da argumentação, da gramática, ou da retórica)

tratam de descrever e explicar os sistemas da linguagem e da comunicação verbal.

Devido à variedade de enfoques, como está sendo sempre frisado, em ACD, não

existe forma alguma de obtenção de dados que lhe seja específica. Mesmo assim, poderíamos,

resumidamente, apresentar os seguintes passos metodológicos:

a. primeiras seleções de dados;

b. primeiras análises;
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c. identificação dos indicadores para conceitos concretos;

d. elevação dos conceitos a categorias;

e. reunião de novos dados com base nos primeiros resultados (amostra teorética).

Concluímos as considerações sobre o posicionamento metodológico com as palavras

de Meyer:

Deve-se assinalar que, apesar de não existir uma metodologia coerente da ACD,
muitas características são comuns à maioria dos enfoques da ACD: em primeiro
lugar, se concentram nos problemas e não em elementos lingüísticos específicos.
Não obstante, é obrigatório possuir uma capacidade lingüística para selecionar
os aspectos que se tornam relevantes para os objetivos específicos da
investigação. Em segundo lugar, tanto a teoria como a metodologia são ecléticas:
ambas vão unidas desde que seja útil para a compreensão dos problemas sociais
que se submetem à investigação (MEYER, 2003, p. 56, tradução nossa).

2.2.6.1. A visão metodológica na ACD, segundo Fairclough

Segundo Fairclough, há três itens principais que dariam conta de um trabalho com

base na ACD: os dados, a análise e os resultados.

a. Os dados

Podem ser abordados com base nos tópicos: definição de um projeto, o corpus,

ampliação do corpus e codificação e seleção de amostras no corpus.

! Definição do projeto – O autor propõe que o discurso deve ser analisado segundo

uma perspectiva interdisciplinar (Lingüística, Psicologia, Psicologia Social, a

Sociologia, a História e a Ciência Política), pois a concepção de discurso envolve

os seguintes fatores: as propriedades dos textos, produção, distribuição e consumo;

os processos sociocognitivos de produção e interpretação dos textos; o

relacionamento da prática social com as relações de poder; os projetos hegemônicos

no nível social. A Sociologia, a Ciência Política, a História deveriam ser consideradas

em primeiro plano para a definição dos projetos de pesquisa. Dessa forma, a análise

de discurso seria mais bem considerada como um método que conduz pesquisas

acerca de questões que são definidas fora dela (FAIRCLOUGH, 2001).

! Corpus – A seleção dos dados, a construção do corpus e a coleta de dados

suplementares dependerão da perspectiva adotada pelo pesquisador, contudo há

certos parâmetros gerais que deverão ser seguidos. O pesquisador pode se guiar

apenas por uma decisão sensível em relação ao corpus ou pode ter “um modelo

mental da ordem do discurso da instituição, ou o domínio do que se está

pesquisando, e os processos de mudança que estão em andamento, como uma

preliminar para decidir-se onde coletar amostras para um corpus” (FAIRCLOUGH,

2001, p. 277). O corpus sempre deve ser considerado como aberto à ampliação,

mesmo depois que se inicie a análise.
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! Ampliação do corpus – A ampliação do corpus pode ocorrer através de julgamento

de outras pessoas que estão em algum tipo de relação significativa com a prática

social que se analisa, considerando-se os aspectos da amostra, ou através de

entrevistas, a fim de que as pessoas envolvidas com as amostras do corpus possam

emitir suas interpretações sobre o problema social em análise.

! Codificação e seleção de amostras no corpus – O pesquisador pode codificar o

corpus inteiro ou parte dele. Em outras palavras, pode resumir o discurso ou

codificá-lo em tópicos ou, mesmo, pode decompô-lo em classes particulares de

traços.

b. A análise

Segundo Fairclough (2001), em termos de análise, fica difícil definir o que fazer

primeiro, se a análise textual, se a discursiva, se a social; pois essas três dimensões vão sempre

estar superpostas na prática. Destarte, o autor sugere que adotar uma seqüência é sempre útil

para coordenar o resultado. Corroborando essa mesma posição de Fairclough:

Não há um consenso sobre onde iniciar a análise de um texto, se ao nível dos
componentes lingüísticos, isto é, o texto em si, e das práticas discursivas
envolvidas, ou se ao nível das práticas socioculturais associadas ao uso do
texto, sendo possível iniciar com qualquer um desses níveis (MEURER, 2000,
p. 161).

c. Resultados

Os resultados de uma pesquisa em ACD nem sempre podem ser controlados pelo

analista, pois, dificilmente, ele poderá ter um controle de como eles serão utilizados depois

que caírem no domínio público. Fairclough afirma que “há um processo difundido de

tecnologização do discurso, que usa a pesquisa sobre o discurso para redesenhar as práticas

discursivas e treinar as pessoas para usar novas práticas discursivas” (FAIRCLOUGH, 2001,

p. 291).

O autor levanta a problemática de os resultados serem apropriados por quem trabalha

com a “tecnologização do discurso”, já que essa é uma prática que estabelece uma ligação íntima

entre o conhecimento sobre a linguagem, o discurso e o poder. A conclusão a que chega Fairclough

é que, mesmo considerando essa apropriação indevida, o analista não pode deixar de produzir

conhecimentos.

2.3. PERSPECTIVAS TEÓRICAS: POSICIONAMENTOS ADOTADOS

2.3.1. Gênero textual

Diante dos posicionamentos de alguns autores sobre gêneros textuais, expostos neste

capítulo, no contexto de nossa pesquisa, consideraremos que os gêneros:
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a. são marcados pela heterogeneidade e pela interdiscursividade;

b. são definidos por seus propósitos em situações comunicativas concretas;

c. mesmo sendo tipos “relativamente estáveis” de enunciados, estão sujeitos a

mudanças por força de seu caráter sociocultural;

d. são sempre relativos a uma cultura e realizam diferentes propósitos dentro dessa

mesma cultura;

e. atuam em certos contextos; porém só são interpretáveis nesses contextos se forem

considerados seus motivos ou intencionalidades;

f. refletem a repetição de certos traços formais e discursivos que são

institucionalizados e, mesmo, ritualizados por uma sociedade;

g. são processos dinâmicos e plásticos; dinâmicos por apresentarem um caráter sócio-

interativo; logo, são mutáveis e plásticos, no sentido de que a função predomina

sobre a forma, ou seja, porque surgem, se situam e se integram funcionalmente

nas culturas;

h. estabelecem relação de poder, refletindo estruturas de dominação ao envolver

questões de acesso;

i. são determinantes em relação ao conhecimento, identidade e relacionamentos

sociais e culturais entre seus produtores e consumidores;

j. são entidades sócio-discursivas; deste modo, são necessários para a condução de

atividades sociais distintas;

k. são realizados por forças históricas, sociais, institucionais e tecnológicas.

2.3.2. Enfoque social da Análise Crítica do Discurso

Elegemos o enfoque social desenvolvido por Fairclough, porque julgamos sua

aplicabilidade coerente com o gênero textual que estamos abordando. Nesse gênero, a manipulação

da linguagem do locutor decorre da voz do editor que o transforma em uma forma peculiar de

perdedor, que não mais se vê em condições de defender-se da construção textual oferecida aos

leitores. Nesse gênero, como se verá mais adiante, essa construção está fundada, principalmente,

na crítica, na ironia, no humor (sarcástico) e na estereotipagem de personalidades públicas. Cabe

ressaltar, aproveitando-se as palavras de Meyer:

Seu enfoque (de Fairclough) da ACD oscila entre uma atenção preferente à
estrutura e uma atenção preferente à ação. Ambas estratégias deveriam resolver
o problema estabelecido: a ACD deveria procurar objetivos de emancipação
por todos os meios, e deveria centrar-se em problemas que se enfrentam ao que
vagamente se pode designar como a questão dos ‘perdedores’ existentes no
seio das formas particulares de vida social (MEYER, 2003, p. 47, tradução
nossa, destaque do autor).

Contudo, não é nossa pretensão analisar o gênero ‘frase’ segundo todos os itens

apontados por Fairclough, mas, tão-somente, ter, em algumas de suas noções e categorias, um
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ponto de apoio para nossas descrições e análises. Em várias oportunidades poderemos mencionar

fenômenos, mas não, necessariamente, as terminologias a eles atribuídas pelo autor, pois estaremos

desenvolvendo uma terminologia própria para nosso estudo.

Tanto os tópicos da análise textual, quanto os da discursiva e da social serão retomados

como um todo que influencia a produção, distribuição e consumo do texto (‘frase’). Sem dúvida,

a lexicalização, a escolha oracional, a coesão e a polidez, entre outros aspectos da análise textual,

serão balizados a partir dos textos em estudo. Os estágios de produção do gênero ‘frase’,

principalmente através das cadeias intertextuais, são estratégias discursivas que extraem um

evento comunicativo restrito (gênero ‘frase’) de um evento comunicativo amplo (outros gêneros).

O fenômeno da ironia, da crítica caracteriza um dos fortes objetivos do gênero, por

isso, constantemente será evidenciado. O consumo do texto, grandemente influenciado pela

visão de mundo do editor, principalmente na (re)contextualização, não passará despercebido

neste trabalho. Finalmente, ainda da análise discursiva, as redes de distribuição, ligadas às práticas

editoriais, também serão fortemente exploradas. Da análise social, destacar-se-ão o poder, a

ideologia, as vozes sociais e a naturalização dos recortes estabelecidos pela mídia, sem, contudo,

deixar de ressaltá-los, junto à produção, à distribuição e ao consumo do gênero em estudo, como

um retrato das relações sociais assimétricas existentes em nossa sociedade.
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Segundo estudiosos da área, ainda não se tem clareza de qual manifestação lingüística

se pode chamar de “gênero textual” (ou gênero do discurso, ou gênero discursivo). Que

características formais, lingüísticas e sócio-comunicativas um grupo de textos devem apresentar

para que possam ser considerados como pertencentes a um gênero textual? Com base em suas

características estáveis, que variações são possíveis a um gênero textual específico?

(MARCUSCHI, 2001a).

Para os gêneros textuais, diferentemente do que acontece com os tipos textuais, não

há uma listagem completa, à qual pudéssemos recorrer sempre que tivéssemos dúvidas sobre se

um grupo de textos forma ou não um gênero textual, já que novos gêneros sempre estão surgindo

para atender à demanda comunicativa de uma sociedade. Então, para nós, o impasse se instaura,

pois o material que estamos analisando e que foi nomeado, a priori, um gênero, ainda não foi

apresentado como objeto de pesquisa, pelo que averiguamos em nossa investigação. Assim,

cremos que nos cabe tomar algumas decisões em relação a esse conjunto de textos amplamente

veiculados e já tão aceitos em nossa cultura. Segundo Meurer (2000, p. 151), “a maioria dos

gêneros não foram descritos e analisados” e, como já admitimos que o gênero ‘frase’ é um deles,

propomo-nos a descrevê-lo e apontar alguns caminhos de análise. Ainda concordando com a

opinião de Meurer, convém acrescentar:

Dentro do contexto de investigações recentes em lingüística aplicada, trabalhos
de pesquisa sobre gêneros textuais vêm recebendo atenção como uma opção
atraente de se produzir conhecimentos que respondam de maneira mais
adequada a questões relativas aos diferentes usos da linguagem e sua interface
com o exercício da cidadania, isto é, o exercício de compreender a realidade e
agir sobre ela, participando de relações sociais e políticas cada vez mais amplas
e diversificadas (MEURER, 2000, p. 152).

3.1. ‘FRASE’, UM GÊNERO TEXTUAL?

Mesmo havendo “[...] controvérsias, confusões e não muita clareza quanto ao

que se pode e se deve considerar como gênero textual”, pois “faltam teorias e análises sobre

a questão” (MARCUSCHI, 2001a, p.04), assumimos que ‘frase’ é um gênero textual. Para

responder aos possíveis questionamentos decorrentes da idéia de ‘frase’ como gênero,

respaldamo-nos na posição que adotamos quanto ao gênero textual (capítulo 2). Com base

em lista já exposta (2.3.1.), trabalharemos os tópicos abaixo relacionados. Outros critérios

serão abordados durante explicações e comentários distribuídos neste capítulo e em outros

que comporão esta tese. Assim, sendo, ‘frases’ são um gênero textual porque os textos desse

formato:
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a. são definidos por seus propósitos em situações comunicativas concretas;

b. refletem a repetição de certos traços formais;

c. operam em certos contextos sócio-históricos;

d. estabelecem relação de poder, refletindo estruturas de dominação;

e. são de grande aceitação em nossa cultura.

Os critérios escolhidos serão desenvolvidos e exemplificados como condições

necessárias para confirmar e justificar o motivo de chamarmos os exemplares textuais ‘frases’

de gênero. A rigor, essas ‘frases’ têm uma estabilidade composicional e funcional bastante evidente,

a ponto de serem facilmente identificáveis. Mas um dos aspectos hoje bastante comuns, nesse

caso, é o fato de o termo ‘frases’ já se ter de tal modo consagrado e firmado no mercado midiático

que ele encabeça seções de maneira bastante regular. Portanto, ao que tudo indica, além de

termos argumentos teóricos, temos, aqui, argumentos de ordem empírica.

3.1.1. Propósitos comunicativos

Os textos desse formato são definidos por seus propósitos em situações

comunicativas concretas. Os vários suportes que veiculam os textos, especificamente as

revistas que selecionamos, deixam transparecer, de forma explícita ou, ainda, de forma

implícita, qual o principal propósito comunicativo de sua divulgação. Esse propósito

comunicativo, pelo menos para os editores, foi claramente expresso nas retrospectivas das

revistas Veja (edição nº 1732, de 26 dez. 2001) e Época (edição nº 187, de 17 dez 2001).

Nelas, há uma orientação explícita para que identifiquemos os objetivos principais de suas

seções: o humor, o “bate-boca” entre personagens públicos e a retórica em seu sentido

pejorativo. Assim se expressou a revista Veja, na edição mencionada acima: “2001. Entre

um susto e outro, retórica e humor”.

Consideraremos que esse propósito comunicativo seja do editor, porque, talvez, para

o locutor, observar algumas construções pejorativas de seu ‘eu’ e a estereotipagem de sua imagem

não seja motivo de riso.

Porém, segundo a perspectiva do editor, como já afirmamos, a maioria das ‘frases’

tem por objetivo o humor e, para tanto, ele utiliza algumas estratégias discursivas, tais como

ironias, tautologias, subentendidos, ambigüidades, entre outras. O editor da revista Época

classifica, ironicamente, algumas dessas ‘frases’ como ‘pérolas’.

[13] “A única coisa que me tira do sério é a injustiça. Principalmente contra
quem não merece”.
Tânia Alves, atriz e cantora (E – 01/10/01).

Outras revistas, embora não classifiquem algumas de suas ‘frases’ como pérolas,

veiculam-nas com o mesmo propósito (destaques nossos):
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[14] “Pelé, Coca-Cola e Jesus Cristo são os três maiores ícones mundiais”.
Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, num ataque de modéstia (T – 21/12/01).

[15] “Meu casamento com Justus deu errado porque não poderia dar certo”.
Adriane Galisteu, apresentadora, tentando explicar porque se separou do
publicitário Roberto Justus (I – 05/04/00).

[16] “O aluno inteligente dá mais trabalho para aprender jiu-jítsu, porque
fica pensando antes de fazer o golpe. Uma criança, uma moça, um burro vão
aprender mais depressa do que o inteligente”.
Hélio Gracie, o criador do jiu-jítsu brasileiro (V – 07/02/01).

Os exemplos de [14] a [16] comprovam os propósitos comunicativos dos editores.

Os fragmentos que sublinhamos nos ajudam a fazer essa leitura. A ironia da (re)contextualização

do exemplo [14] cria uma identidade para o locutor que, com certeza, não lhe é agradável. Seu

ethos e “faces” são atingidos impiedosamente, revelando a desaprovação do editor à sua fala.

No exemplo [15], a tautologia registrada na retextualização talvez não tenha existido de fato,

pois, se pontuarmos a fala diferentemente, “Meu casamento com Justus deu errado”, e

transformarmos o restante da fala em uma oração explicativa, “Não poderia dar certo porque

[...]”, a tautologia não existiria. Ninguém garante que ela não tenha sido apenas resultado de

uma estratégia discursiva do editor para criar uma imagem estereotipada da locutora. O exemplo

[16], ao ser construído com subentendidos, pode mais revelar um preconceito do editor em

relação aos praticantes de jiu-jítsu (e até de outras artes marciais), do que, propriamente, o

preconceito do locutor em relação ao sexo feminino, por exemplo, pois é possível uma margem

de “desconto”, se admitido que ele tenha sido infeliz em sua colocação, ficando sem condições

para autocorrigir-se. Já o editor agiu conscientemente ao retextualizar a fala para ser divulgada

nacionalmente.

Vejamos uma explicação de van Dijk, bem coerente para a situação:

Se nos referirmos à interpretação ‘tendenciosa’ de uma situação ou de um
texto, queremos dizer que os falantes aplicaram atitudes preconceituosas
– ou outras atitudes ideológicas – à construção dos seus modelos desses
acontecimentos e ao contexto de comunicação (DIJK, 1998, p. 120, destaque
do autor).

3.1.2. Característica formal

Esses textos refletem a repetição de certos traços formais. Os gêneros textuais são

determinados mais pelos objetivos dos falantes e a natureza do tópico tratado do que, propriamente,

pela forma. No entanto, essa afirmação não nos impede de traçar um perfil do aspecto formal do

gênero que estamos estudando, pois, como afirma Bakhtin (2000, p. 301, destaque do autor),

“todos os nossos enunciados dispõem de uma forma padrão e relativamente estável de

estruturação de um todo”.
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Os suportes com que trabalhamos apresentam uma forma padrão para o processo de

retextualização (registro das falas dos locutores) e (re)contextualização (registro do novo

recontexto pelo editor). O (re)contexto vem sempre depois da fala selecionada e apresenta,

geralmente, o seguinte esquema: identificação do locutor; um aposto que faz referência a sua

profissão ou cargo que ocupa; um aposto adicional (facultativo), quando o locutor não é bem

conhecido ou é oportuna uma informação complementar; uma explicação sobre o assunto ou

tópico da fala, podendo o tópico ser informativo, opinativo ou, mesmo, interpretativo (inferencial).

Essas partes, às vezes, não aparecem integralmente.

a. Exemplo de estrutura completa:

[06] 1  “Estou feliz com os meus peitinhos pequenos, mas sinceros”.
Nívea Stelmann, atriz, afirmando que não pensa em colocar silicone nos seios
(I – 23/05/01).

Esquema do exemplo:

! Fala do locutor: “Estou feliz com os meus peitinhos pequenos, mas sinceros”.

! Locutora: Nívea Stelmann.

! Aposto: atriz.

! Tópico tratado: afirmando que não pensa em colocar silicone nos seios (nesse

caso foi um tópico interpretativo, inferencial).

b. Exemplo de estrutura incompleta:

[17] “Você é de Santa Catarina? Oba, mais um gaúcho em meu programa!”
Carla Perez, dançarina (E – 16/07/01).

Esquema do exemplo:

! Fala do locutor: “Você é de Santa Catarina? Oba, mais um gaúcho em meu

programa!”

! Locutora: Carla Perez.

! Aposto: dançarina.

Em resumo, afirmamos que só poderemos nos referir ao exemplar textual ‘frase’

considerando-o em seu conjunto constitutivo: fala do locutor (retextualização) + (re)contexto do

editor.

1 Esclarecimento – Os exemplos retomados conservarão a numeração de primeira entrada.
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3.1.3. Contexto

Esses textos operam em certos contextos sócio-históricos. Ao mesmo tempo em que

a (re)contextualização é uma parte constitutiva dos textos de ‘frase’ (contexto lingüístico), também

nos remete ao contexto sócio-histórico em que tal evento comunicativo ocorreu (contexto

situacional).

Quanto ao contexto lingüístico, as ‘frases’ podem ser classificadas em situadas ou

eternas. O primeiro tipo tem a ver com as falas dos locutores que estão relacionadas a situações

comunicativas atuais (fatos políticos, questões sociais, escândalos etc) e sua compreensão depende

de explicitação no (re)contexto, pelos editores, da situação em questão, são “situações datadas”.

As não-situadas ou eternas dizem respeito às ‘frases’ atemporais, as que têm o mesmo efeito,

independente da época em que são veiculadas, geralmente são falas de cientistas, escritores

famosos, não sendo, necessariamente, atuais. Este segundo tipo não será objeto de nossa pesquisa.

Em regra, os suportes que trabalham particularmente com esse tipo de ‘frase’ o denominam

citação ou máximas. Das revistas com que trabalhamos, a Época é que, às vezes, apresenta um

ou dois exemplares textuais com essas características.

a. Exemplo de ‘frase’ situada:

[18] “O Maluf que conheci, para mim, era um cara legal. E o Maluf que vendi,
foi o Maluf que comprei”.
Duda Mendonça, marqueteiro responsável pela campanha de Lula para
presidente (T – 14/12/01).

b. Exemplo de ‘frase’ eterna:

[19] “A política é quase tão excitante quanto à guerra é tão perigosa quanto
ela. A diferença é que, na guerra, só se morre uma vez”.
Winston Churchill, primeiro-ministro britânico (1874-1965) (E – 01/10/01).

Observando-se os exemplos [18] e [19], tornam-se óbvias as diferenças entre as

‘frases’ situadas e as eternas. As situadas necessitam, para sua compreensão, que o leitor esteja

acompanhando os acontecimentos, que esteja na “ordem do dia”. O exemplo [18] pode ser

entendido a partir do papel do marqueteiro em campanhas políticas e dos escândalos que

envolveram o nome de Maluf. As ‘frases’ eternas têm mais o objetivo de transmitir opiniões,

filosofia de vida e não há necessidade de acompanharem os acontecimentos dos dias, na verdade,

seus valores estão na atemporalidade.

Considerando-se o contexto como situacional, essa mesma classificação, em “eterna”

e “situada”, pode nos remeter a uma mudança em relação ao propósito comunicativo no uso

social e cultural de ‘frase’. A maioria das revistas utilizava ‘frases’ para transmitir valores tidos

como universais. No entanto, esse uso foi sendo substituído pelas “‘frases’ situadas”, que, mesmo

servindo, também, para divulgar idéias, crenças, valores, ocorrem de maneira pontual, ligada a
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uma ideologia mais local. Anteriormente, havia um afastamento do editor e uma valorização do

locutor; hoje, os textos apresentam mais pistas da presença do editor e, na maioria dos casos,

estereotipagem do locutor. Em nossa comunicação2  com a revista Galileu, evidencia-se alguns

dados interessantes em relação ao uso de ‘frases’ e mudança de função ou propósito comunicativo.

a. Primeira pergunta:

Desde que número ou ano a revista começou a apresentar essa seção ou gênero

textual? Houve alguma motivação específica para introduzir o referido gênero?

Começamos a dar Frases desde outubro do ano 2000. A introdução de
Frases na seção Em Dia fez parte de uma mudança estrutural que aos poucos
vai se implantando na revista para que ela fique mais atraente. Foi meio
intuitiva. Eu gosto muito de frases e senti que os leitores poderiam gostar
também (GALLILEU, 2002).

b. Sexta pergunta:

Se houver mais alguma informação que possam acrescentar: quando as revistas, de

um modo geral, começaram a utilizar esse gênero? Há dados de onde (país, revista, jornal etc)

primeiro se começou a utilizar esse gênero?

Não sei. Mas eu trabalhei na revista Superinteressante desde o número um e
ela adotou as frases copiando do modelo da revista Muy Interessante. As frases,
naquele caso, eram de cientistas, escritores famosos, não necessariamente atuais.
Era muito lida. A Superinteressante de alguns meses para cá aboliu essa seção
sem mais nem menos e eu sei que os leitores protestaram (GALILEU, 2002).

Por fim, concluindo este tópico, acrescentamos o que Bronckart fala sobre “adoção-

adaptação” como um processo gerador de novos exemplares de gêneros.

Esse processo de adoção-adaptação gera novos exemplares de gêneros, mais
ou menos diferentes dos exemplares pré-existentes, e que, conseqüentemente,
é pelo acúmulo desses processos individuais que os gêneros se modificam
permanentemente e tomam um estatuto fundamentalmente dinâmico ou
histórico. (BRONCKART, 1999, p. 103, destaque do autor).

3.1.4. Relação de poder

Os textos desse formato estabelecem relação de poder, refletindo estruturas de

dominação. A prática discursiva necessária para constituir esses textos é uma demonstração

explícita de poder do produtor textual. Cabe ao editor selecionar a fala do locutor. A escolha é

subjetiva e, muitas vezes, arbitrária. Essa fala, quase sempre, recebe um recorte que pode não

2 No Apêndice, relação completa das perguntas enviadas aos editores.
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representar uma característica positiva da “face” do locutor, seja ela institucionalizada ou não.

Quando, aparentemente, o editor recorta a fala de forma positiva, no (re)contexto ele consegue

filtrar as informações, interpretando ou distorcendo os fatos de maneira que atendam a sua

intencionalidade. Essa relação assimétrica ou “disfônica” destaca a voz do editor como aquela

que fará a leitura de mundo para o leitor. A voz do locutor aparece como ferramenta nas mãos do

editor, que a utiliza entre aspas para dar a entender ao leitor que o locutor é responsável pelo que

está “transcrito”. A estrutura de autoridade pode vir representada, principalmente, através das

práticas discursivas de confrontação ou de ironia (destaques nossos):

a. Exemplo de confrontação:

[20] “A estátua da santa teve origem na cidade de Nazaré na Galiléia, em
Portugal”.
Do jornal Folha de São Paulo, referindo-se à imagem de Nossa Senhora de
Nazaré, esculpida na Palestina. (V – 24/10/01)

b. Exemplo de ironia:

[21] “Não estou brincando de trabalhar. Tenho filha pequena para criar e
uma pilha de carnês para pagar”.
Fausto Silva, o pobre Faustão da Globo, que ganha uma bagatela acima de 1
milhão de reais por mês, preocupado com o leite das crianças (V – 27/06/01).

No exemplo [20], o editor confronta a voz do locutor ao passar a informação correta

“Nossa Senhora de Nazaré, esculpida na Palestina”, em substituição a informação equivocada,

“A estátua [...] teve sua origem na cidade de Nazaré na Galiléia, em Portugal”. Verificamos,

nesse exemplo, que mesmo diante do fato de a voz (institucionalizada) do locutor apresentar o

mesmo status que a sua, o editor não foi ético, deixando o locutor sem se corrigir, como é

costumeiro na prática discursiva da mídia, quando se identificam enganos em informações já

divulgadas.  Pelo exemplo [21], subtende-se que o editor não encontrou ou não quis encontrar

indícios, através da entonação ou de outras pistas quaisquer, de que o locutor não estava falando

“sério”. Assim, ele ironiza a voz do locutor, contestando toda sua fala com o uso de apenas três

palavras: dois adjetivos (“pobre” e “preocupado”) e um substantivo (“bagatela”).

3.1.5. Cultura

Os textos são de grande aceitação em nossa cultura. Por serem microtextos e, em sua

maioria, críticos, eles fazem parte de seções específicas das revistas, bastante procuradas pelos leitores.

Em conversas informais comprovamos esse fato. Contudo, para a pesquisa, buscamos dados e, assim,

em comunicação com editores de algumas revistas, recebemos confirmação do que presumíamos.

Observemos as respostas à primeira e à quinta pergunta que selecionamos em nosso questionário:
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a. Primeira pergunta:

[...] Houve alguma motivação específica para introduzir o referido gênero?

Foi meio intuitiva. Eu gosto muito de frases e senti que os leitores poderiam
gostar também (GALLILEU, 2002).

b. Quinta pergunta:

Os senhores têm algum parecer de leitores sobre esta seção (parte específica de

FRASES)? Se sim, eu poderia ter acesso a algum?

Trata-se de uma das seções mais lidas da revista. Depois de imagens (mais de
90% de leitura e aprovação), Fala Sério aparece com índices (há uma pesquisa
com 100 leitores na Editora Abril chamada de índice de qualidade editorial)
que variam na faixa dos 80% (RIBEIRO, 2002).

Além das revistas, esses textos já estão ocupando espaço em outros meios de

divulgação, como, por exemplo, o da televisão. O “SBT Notícias” também veicula esses

exemplares textuais, escrevendo-os nas imagens transmitidas aos telespectadores.

! Frases da Semana – Domingo, 28 out. 2001.

[22] “Eu não tenho Anthrax”.
George W. Bush, Presidente dos Estados Unidos (SBT – 28/10/01).

[23] “A oposição está como barata tonta”.
Fernando Henrique Cardoso (SBT – 28/10/01).

Podemos comparar as ‘frases’ do SBT com as da revista Veja, veiculadas na mesma

semana:

[24] “Antes de mais nada, eu não tenho anthrax”.
George W. Bush, presidente dos Estados Unidos, depois de informado que a
bactéria foi detectada no centro de correios da Casa Branca (V – 31/10/01).

[25] “A oposição está como barata tonta”.
Fernando Henrique Cardoso, presidente da República (V – 31/10/01).

Pelos argumentos aqui apresentados, pode-se afirmar que os exemplares textuais

com que trabalhamos, chamando-os de ‘frases’, são gêneros e, daqui por diante, serão tratados

como tal.

A fim de reforçar a identificação de ‘frase’ como gênero, em nossa cultura, verificamos

se esses exemplares textuais se manifestam com essas características e propósitos comunicativos

em outras culturas. Assim, como apresentamos comunicações individuais com esses textos em
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dois países latino-americanos, Argentina e Venezuela, buscamos por esses exemplares em jornais

e revistas desses países.

O jornal Clarín, de Buenos Aires (Argentina), costuma fechar sua primeira página

com a “Frase del Dia”. Observamos que a prática discursiva é diferente da nossa. Primeiro há

uma identificação do locutor, em seguida, o aposto que identifica seu lugar social, depois, sua

fala e, por último, a indicação da página onde se encontra a matéria. Desse modo, “Frase del

Día” funciona como uma chamada para uma matéria, não como o gênero ‘frase’ em nossos

meios de comunicação, como se vê a seguir:

[26] Saddam Hussein, presidente de Irak: ‘Ni Estados Unidos ni sus aliados
podrán sacarme jamás del poder’. Pág. 23 (CLARIN, 18 jul. 2002, primeira
página).

Recorremos à página indicada na primeira folha do jornal e encontramos a matéria.

Encabeçando-a, está a última parte da ‘frase’ com uma pequena alteração na ordem das palavras

– “Jamás podrán sacarme del poder”. No primeiro parágrafo está escrito:

[27] El presidente Iraquí, Saddam Hussein, advirtió ayer, en un nuevo desafío
a la administración Bush, que ni Estados Unidos ni sus aliados podrán ‘sacarme
jamás del poder’. ‘Irak vencerá las amenazas extranjeras’, agregó (CLARIN,
18 jul. 2002, p. 23).

Figura 01 – Recorte do jornal Clarín, de Buenos Aires, Argentina.

Fonte – Clarín: Edição de 18 de julho de 2002, pág. 23.
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A mesma prática discursiva pode ser vista também em outro exemplo, da mesma

publicação:

[28] “Elisa Cario, disputada: Si Duhalde no hace acuerdos institucionales más
serios, no pude llegar a mayo de 2003” p. 15 (CLARÍN, 22 jul. 2002, primeira
página).

Na página indicada, encontramos o parágrafo em que está inserida a ‘frase’:

[29] Elisa Carrió, la candidata presidencial del ARI [...] “Esta disputa va a ser
fuerte, dentro y fuera del Gobierno. Si Eduardo Duhalde no hace acuerdos
institucionales más serios no puede llegar hasta mayo de 2003” (CLARÍN, 22
jul. 2002, p. 15).

Assim, confirmamos que o surgimento de um gênero textual é cultural, manifesta-se

no âmago de uma cultura para indicar a escolha de um povo e para atender a uma função

comunicativa. Marcuschi expõe esse aspecto com as seguintes palavras: “Isto é revelador do

fato de que os gêneros textuais surgem, situam-se e integram-se funcionalmente nas culturas em

que se desenvolvem” (MARCUSCHI, 2002 c, p. 20).

Ocorrência significativa encontra-se em Veja que, aparentemente, lembra a prática

do jornal Clarín:

[30] “Os burgueses do Rio ajudam essas comunidades?”
Beatrix, rainha da Holanda, em visita ao Rio, referindo-se à favela da Rocinha
(leia mais às págs. 75 e 96) (VEJA, 02/04/03).

Contudo, consultando as páginas indicadas, não encontramos a fala da rainha (como

ocorreu com as chamadas do Clarín). Na verdade, a reportagem dá destaque à visita de Beatrix

a São Paulo, ocasião em que a prefeita Marta Suplicy faz a “Operação Belezura”, na cidade.

Uma outra cultura, a que recorremos para nossas comparações quanto ao uso do

gênero textual ‘frase’, foi a venezuelana. Buscamos, em revistas e jornais, o gênero textual

‘frase’ e não o encontramos. O que encontramos foram algumas chamadas de primeira página

para os artigos internos das publicações. O exemplo abaixo é do jornal El Nacional, edição de

14 de março de 2004, um domingo.
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De conformidade com Miller (1994b), os gêneros se realizam de maneira situada,

são culturalmente sensíveis e podem apresentar variações entre as diversas culturas. Os gêneros,

tal como a autora os entende, são baseados em práticas retóricas nas convenções discursivas

estabelecidas pela sociedade. Os gêneros são sempre relativos a cada sociedade, servindo-lhe

tanto de índices culturais como de instrumentos para a realização de seus falantes.

Figura 02 – Recorte do jornal “El Nacional”, de Caracas, Venezuela.

Fonte – El Nacional: Edição de 14 de março de 2004, primeira página.



4. METODOLOGIA

Um resumo de nossa proposta metodológica foi esboçado na introdução. Esta

retomada apresenta os detalhes a respeito das decisões e dos caminhos percorridos, que resultaram

neste trabalho. No início da investigação, o primeiro passo na escolha do material foi intuitivo e

não tínhamos idéia das conseqüências positivas a que ela nos conduziria. Assim, em 2000,

começamos a coletar, de maneira assistemática, alguns dos exemplares textuais a que

denominamos, desde o início, de ‘frases’, sob influência da nomenclatura encontrada nos suportes

com que entramos em contato. O corpus de 2000 é formado apenas com material colhido nas

revistas Veja e IstoÉ, e o  número  de exemplos é bem reduzido.

Com esse primeiro corpus, elaboramos nosso projeto, que serviu como pré-requisito

para a seleção do doutorado da Universidade Federal de Pernambuco – UFPE, no ano de 2000.

O projeto representava a tentativa de trabalhar com o material reunido, embasado na Análise do

Discurso (AD). Corpus e objetivos não constituíam um todo bem definido e ressaltávamos a

relação leitor-editor-texto como bastante decisiva para a compreensão do leitor, em relação à

‘frase’. A leitura, vista como um processo do leitor, era por nós considerada como uma atividade

também do editor, pois a compreensão que o leitor alcançava, ao interagir com o texto, se via

influenciada pela presença de um contexto ou (re)contexto conduzido pela mídia.

Após essa primeira coleta de dados, iniciamos uma outra, melhor, mais rigorosa,

tendo por base o ano de 2001. Agora trabalhávamos com três publicações, pois a revista Época

fora acrescida. No entanto, mantivemos Veja e IstoÉ em primeiro plano.

Ao iniciar as primeiras observações sobre o novo material, descobrimos que, às

vezes, ‘frases’ de um suporte se repetiam em outros, o que nos motivou buscar mais textos desse

tipo. Todavia, a felicidade da descoberta acabou mais ou menos ofuscada pelo afã de entrar em

contato com o maior número possível de revistas e, conseqüentemente, de ‘frases’. Questões

metodológicas exigiram a delimitação do tempo e da quantidade de fontes pesquisadas, definindo-

se 2001 como ano-base e cinco o total de revistas. Considerando-se seus conteúdos informativos,

agruparam-se as revistas Época, IstoÉ, Tudo e Veja, que tratam de política, economia, educação,

religião, atualidades etc., acrescentando-se a revista Contigo, mais voltada ao lazer, às

efemeridades sobre os artistas e programas de televisão.

Com essas modificações, chegou-se a quatro grupos de exemplares textuais: um, já

mencionado, relativo ao ano de 2000; o outro, referente às edições de 2001, das revistas Veja e

IstoÉ, sendo catalogados, sistematicamente, 888 textos da primeira e 590 da segunda, perfazendo

um total de 1.478 textos. Como foram acrescentados ao conjunto 277 textos da edição retrospectiva

de Veja, de 26 de dezembro de 2001, ampliou-se para 1.756 o número de exemplares para estudo.

O terceiro grupo, envolvendo as revistas Época, Tudo e Contigo, aproveitando-se delas, tão-

somente, os exemplares que contribuíssem para os estudos, considerando-se os eventos
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comunicativos atinentes aos textos já reunidos, obteve-se 158 conjuntos de comparações,

envolvendo, cada, de duas a quatro ‘frases’. Finalmente, formou-se um quarto grupo, reunindo-

se 248 conjuntos comparativos de textos da retrospectiva de Veja com outros, assemelhados,

que já tinham sido veiculados.

Embora o direcionamento do trabalho não seja quantitativo, o que é, também, aceitável

em ACD, a catalogação da revista Veja servirá de referência para os levantamentos sobre locutores

quanto ao papel social, sexo, idade e outros aspectos que serão abordados. A escolha desse

periódico como fonte estatística se deve a algumas particularidades que julgamos pertinentes:

maior número de exemplares textuais do gênero estudado, catalogação completa em referência

a 2001 e o fato de ser o primeiro suporte pesquisado.

Dos 277 textos catalogados da retrospectiva de Veja, 30 deles não foram passíveis a

comparações, embora se presumissem reedições. Por outro lado, identificaram-se cinco textos

veiculados por outro suporte, e não pela própria Veja. Além dessas, outras observações se

acrescentam, relacionadas às retextualizações e às (re)contextualizações, que merecerão

tratamento adequado no desenvolvimento deste trabalho.

A abordagem da maioria dos conceitos e categorias levantados, em relação ao gênero

‘frase’, será sempre relacionada ao estudo comparativo dos exemplares colhidos nas cinco revistas

relacionadas. Além disso, talvez seja importante frisar, por mais presumível que seja, a escolha

de exemplares textuais de locutores nacionais, de preferência, provenientes de declarações orais,

é uma opção que procede devido à natureza do trabalho a que se propõe.

Importa considerar que a leitura e interpretação de determinados aspectos do social

e suas implicações requerem, necessariamente, não só o conhecimento, mas a vivência na cultura

correspondente, não cabendo o papel de mero observador, de quem se abstrai aos envolvimentos.

Esse possível quase-paradoxo metodológico tem seu reforço, decerto, já na questão do idioma,

entre outras. Aceito um outro, transcender-se-iam as especificidades do estudo, envolvendo-se

questões de natureza lingüística (por exemplo, traduções) que, certamente, em nada condizem

com nossos objetivos.

Quanto às preferências por declarações orais, está ela relacionada, principalmente,

com a dimensão do processo de retextualização. Uma questão óbvia: sendo o gênero ‘frase’

extraído de um outro, de modalidade escrita, mínimas são as possibilidades de apresentar

diferenças relevantes, mesmo veiculados em diferentes suportes. No entanto, um aspecto merece

ser considerado: nem sempre é possível precisar se o texto em análise resultou de um outro da

modalidade oral ou escrita. Por isso é que expomos sobre nossas variantes em termos de

preferência, e não de critérios rigorosos. O importante, enfim, é que os exemplares nos permitam

as análises quanto às retextualizações e (re)contextualizações.

Ademais, apesar dos grupos de exemplares constituídos, não nos isentamos de utilizar

outros textos, quando necessários, para ressaltar algum fenômeno significativo ou sustentar algum

conceito. O ano-base e os suportes escolhidos não são requisitos sine qua non, mas apenas

prioridades em termos de perspectivas de estudo, admitindo-se, por conseguinte, certa
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flexibilidade. Finalmente, destacamos que, mesmo já tendo apresentado a base teórica em capítulo

próprio, não nos recusaremos a ampliá-la, sempre que for o caso, no desenvolvimento das análises.

4.1. OS CORPORA

Considerando-se o exposto acima, os corpora ficaram organizados da seguinte forma:

a. um corpus do ano de 2000, com ‘frases’ das revistas Veja e IstoÉ, que pouco será

utilizado;

b. um corpus do ano de 2001, reunindo exemplos  das revistas Veja e IstoÉ e a

retrospectiva da revista Veja, somando 1756 microtextos;

c. um corpus do ano 2001, considerado o principal, comparando textos veiculados

nas revistas Contigo, Época, IstoÉ, Tudo e Veja, obtendo-se um quadro

comparativo com 158 conjuntos de textos;

d. um último corpus, do ano de 2001, formado com base na retrospectiva da revista

Veja, apresentando 248 conjuntos de comparações.

4.1.1. O corpus comparativo

O corpus comparativo entre as cinco revistas foi um daqueles “achados” que os

dados empíricos sempre reservam, especialmente, para quem pesquisa. Exporemos esse “achado”

de forma resumida, apresentando apenas três conjuntos de exemplos, cada um com quatro

ocorrências, todos de locutores nacionais. Uma leitura, mesmo superficial, desses exemplares

testificará a natureza da descoberta. Claramente, vêem-se mudanças textuais, de ordem sintática,

semântica e pragmática, nas retextualizações e nas (re)contextualizações.
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Quadro 04 – Sinopse das comparações entre os textos do gênero ‘frase’

SUPORTES

CONTIGO
(Ed. Abril)

TUDO
(Ed. Abril)

VEJA
(Ed. Abril)

ÉPOCA
(Ed. Globo)

ISTOÉ
(Ed. Três)

EXEMPLOS I

[09]“Eu fiz 94 anos, mas já digo
que estou com 95 para me
energizar e chegar lá. Escrevam
o que eu digo: eu só vou morrer
quando eu quiser! Não
programo morte, eu programo
vida!”
Dercy Gonçalves, no Hebe, dia
30 (C –07/08/01).

[11]“Só vou morrer quando eu
quiser”.
Dercy Gonçalves, atriz, 95 anos
(T – 10/08/01).

[10] “Só vou morrer quando
eu quiser”.
Dercy Gonçalves, atriz, 95
anos (V – 08/08/01).

[12] “Só vou morrer quando eu
quiser”.
Dercy Gonçalves, comediante,
ao completar 94 anos (E – 13/
08/01).

EXEMPLOS II

[31]“Fumem menos e cheirem
menos”.
Coronel Wilton Ribeiro,
comandante da PM carioca, na
Conferência de Segurança
Pública para a América do Sul (T
– 31/08/01).

[32] “O Brasil precisa, na área
do narcotráfico, que as pessoas
fumem menos, cheirem menos e
se injetem menos”.
Wilton Ribeiro, comandante-
geral da Polícia Militar do Rio de
Janeiro (V – 29/08/01).

[33] “O Brasil precisa que as
pessoas fumem menos, cheirem
menos e se injetem menos”.
Wilton Ribeiro, comandante da
PM  do Rio de Janeiro, sobre a
solução para o problema do
narcotráfico. E – 27/08/01)

[34] “O Brasil precisa que as
pessoas fumem menos, cheirem
menos e se injetem menos”
Coronel Wilton Ribeiro,
comandante da PM do Rio de
Janeiro, sobre a dificuldade em
combater o tráfico de drogas no
Brasil (I – 29/08/01).

EXEMPLOS III

[35]“Ele é bonito e tem cara de
gente da minha família!”
Caetano Veloso, sobre o terrorista
Osama Bbin Laden. A semelhança
entre os dois foi alvo de uma
brincadeira fotográfica que circula
pela internet (T – 23/11/01).

[36]“Osama bin Laden é um
homem bonito”.
Caetano Veloso , cantor e
compositor (V – 21/11/01).

[37] “Bin Laden é um homem
bonito e se parece com pessoas de
minha família. Mas sou contra o
t e r r o r i s m o ” .
Caetano Veloso, no lançamento
de seu CD duplo, Noites do Norte
ao Vivo, em resposta a charges que
circulam na Internet, nas quais o
cantor apareceu caracterizado
como o milionário saudita (E – 19/
11/01).

[38]“Osama Bin Laden é um
homem bonito e se parece com
algumas pessoas da minha
família”.
Caetano Veloso, compositor e
cantor, sobre as montagens que
circulam na internet nas quais ele
aparece caracterizado como o
terrorista (I – 21/11/01).
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4.2. DESCRIÇÃO DOS SUPORTES

No estudo sobre gênero, o suporte não pode ser considerado, simplesmente, como

um elemento a mais, porém como algo de grande relevância, pois “haverá casos em que será o

próprio suporte ou o ambiente em que os textos aparecem que determinam o gênero presente”

(MARCUSCHI, 2002c, p. 21). A idéia fundamental é que o suporte não é neutro e, em muitos

casos, o gênero não se dissocia dele.

Como os estudos sobre suportes são incipientes, só temos como referência os trabalhos

de Marcuschi (2002c e 2003a). Assim ele se expressa: “A tese central é a de que todo gênero tem

um suporte, mas a distinção entre ambos nem sempre é simples e a identificação do suporte

exige cuidado. Para isso é necessário definir categorias e considerar aspectos limítrofes na relação

gênero-suporte” (MARCUSCHI, 2003a, p. 1).

Os textos só se efetivam em uma sociedade se ancorados em algum suporte, logo, a

relação entre texto e suporte é vital. O suporte é, assim, um tipo de artefato funcional. Marcuschi

assevera:

[...] entendemos como suporte de um gênero um lócus físico ou virtual com
formato específico que serve de base ou ambiente de fixação do gênero mate-
rializado como texto. Numa definição sumária, pode-se dizer que suporte de
um gênero é uma superfície física em formato específico que suporta, fixa e
mostra um texto (MARCUSCHI, 2003a, p. 3, destaques do autor).

Enfim, três requisitos são fundamentais para um suporte: ser um lugar físico ou

virtual, ter um formato específico e servir para fixar e mostrar um texto.

Os suportes, a depender de sua natureza, podem ser classificados em: “suportes

convencionais”, produzidos com a finalidade de fixar ou suportar textos, e “suportes incidentais”,

que podem, eventualmente, trazer textos, mas não foram produzidos para esse fim. Encerrando

suas considerações sobre suporte, assim se expressa o autor:

Também tenha-se em mente que refletir sobre o problema do suporte é refletir
sobre o problema da circulação social do texto verbal [...]. A complexidade
dos suportes revela a complexidade social em que os próprios textos circulam
e este tema é um caso típico para estudos de natureza etnometodológica
(MARCUSCHI, 2003a, p. 22, destaque nosso).

Distinguir um canal de um suporte nem sempre é fácil, principalmente quanto aos

gêneros de modalidade oral, pois, mesmo entendendo que o canal transporta o gênero e o suporte

é que o fixa, resta um aspecto complicador que é o uso da palavra “veicular”, em referência tanto

a canal como a suporte. Assim, distinguindo-se, teoricamente, esses dois elementos, não se

desambigüizam os usos do verbo em questão e seus derivados, uma vez que o suporte fixa o

gênero e o canal o veicula. Em outras palavras, cabe dizer que a veiculação ou circulação do

gênero compreende tanto o suporte como o canal.
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Os principais suportes do gênero ‘frase’, os jornais e as revistas, pode-se afirmar, são

convencionais e fixadores de muitos outros gêneros. No entanto, as apresentações e os espaços neles

dedicados aos gêneros textuais variam de periódico a periódico e, mesmo, em um só periódico. Em

alguns, predominam determinados padrões de diagramação, em outros há certa flexibilidade, mudando-

se, freqüentemente, a apresentação gráfica. Quanto aos espaços, são preferidas as páginas iniciais ou

finais, havendo casos de estarem as ‘frases’ próximas às seções de lazer ou, mesmo, inseridas nelas.

Nos tópicos a seguir, são descritos, de forma mais detalhada, os suportes utilizados em nossa pesquisa.

4.2.1. Contigo

Revista semanal da Editora Abril, seu conteúdo versa, principalmente, sobre o “mundo

da televisão”. Como seu público-alvo é feminino, trata, também, de moda, assuntos de beleza,

horóscopo, “fofocas” envolvendo artistas e personagens de colunas sociais, resumos de novela

etc. Ainda que se assevere serem as ‘frases’ aquelas que “disseram na TV”, como se intitula a

seção, as ‘frases’ tanto são de pessoas reais, como fictícias, de programas televisivos vários,

entre eles novelas e séries, havendo, então, textos escritos para serem interpretados. A estrutura-

padrão para o gênero consiste no que segue:

a. Retextualização da fala do locutor:

[39] “Faço de tudo com o João Augusto. Só não dou de mamar no peito” (C – 27/11/01).

b. (Re)contextualização ou voz do editor, incluindo identificação:

! do locutor: Gugu,

! do programa: Domingo Legal,

! do tempo (dia): dia 18.

No entanto, também há exemplo em que se apresenta o posicionamento do editor:

[40] “Vocês são ótimos para trabalhar. Deste jeito, nem precisamos de
adversário!”
Fausto Silva, ironizando com sua equipe de produção, no Domingo Legal, dia
21 (C – 30/10/01, destaque nosso).

Caso raro é o da indicação do interlocutor logo após à do locutor:

[41] “Depois você reclama que ficam dizendo que você come Tudo quanto é
porcaria por aí”.
Ivete Sangalo para Dado Dolabella, que participou da gincana de comida
exótica no Caldeirão do Huck, dia 10 (C – 20/11/01, destaque nosso).

A fala retextualizada pode, ainda, ser de personagens vividos pelo locutor na

dramaturgia:
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[42] “Ataíde, sua vida sexual é que nem jogo de Seleção Brasileira: acontece
uma vez por mês e tem resultado desastroso!”
Caco Antibes, personagem de Miguel Falabella no Sai de Baixo, dia 29 (C – 07/08/01).

Nesse suporte, também são raros os exemplos de “arena discursiva”, em que o editor

(re)contextualiza dois locutores em diálogo:

[43] “O meu primeiro trabalho como ator foi de árvore”.
Dalton Vigh, no Planeta Xuxa, dia 9 (C – 18/12/01).
[44] “E o meu foi de galinha”.

Xuxa, respondendo a Dalton Vigh (C – 18/12/01).

4.2.2. Época

Revista da Editora Globo, a seção que veicula o gênero é denominada “Portal de

Época” ou, simplesmente, “Portal”, localizando-se em páginas iniciais. Os assuntos são

informações gerais, abarcando economia, negócios, comportamento, sociedade, cultura, entre

outros. Logo, direcionam-se a um público que, necessariamente, não se distingue pelo sexo,

mas, especialmente, pela escolaridade e nível social. A revista apresenta uma característica peculiar

em relação ao gênero textual, dá títulos aos exemplares que apresenta:

Frases Eternas
[45] “Leva-se muito tempo para ser jovem”.
Pablo Picasso, pintor (1881 – 1973) (E – 08/10/01).

Pérolas
[17] “Você é de Santa Catarina? Oba, mais um gaúcho em meu programa!”

Carla Perez, dançarina (E – 16/07/01).

Bate-Boca
[46] “Vossa Excelência foi muito mal-acostumado, tem a síndrome do capitão-
do-mato, curvando a todos no chicote e no grito”.
Heloísa Helena, senadora pelo PT de Alagoas, ao senador Antonio Carlos
Magalhães (E – 12/03/01).

[47] “Se Vossa Excelência votou a favor da cassação do Luiz Estevão, não
deveria estar tão exaltada por causa de minhas denúncias”.
Antonio Carlos Magalhães, senador, em resposta a Heloisa Helena (E – 12/03/01).

Ainda, por seus títulos singulares:

Farpas na F-1
[48] “Num momento como aquele o companheiro deveria permanecer atrás,
pensando na equipe, mas não foi o que ocorreu”.
Rubens Barrichello, ao reclamar de uma ultrapassagem feita por Michael
Schumacher na GP da Malásia de Fórmula 1 (E – 06/03/01).
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[49] “Foi uma disputa chata, Ross. Eu poderia parar e tomar um café que
ainda assim venceria”.
Michael Schumacher, em conversa pelo rádio com Ross Brawn, diretor da
Ferrari (E – 06/03/01).

Bate-Boca Teatral

[50] “O festival virou uma logomarca. Tem apenas projeto de marketing. Virou
um festival mixo, esquálido, anêmico”.
Antônio Araújo, diretor, sobre o Festival de Teatro de Curitiba (E – 02/04/01).

[51] “Esse garoto, que fez espetáculos em hospitais, por que não faz em
cemitérios e não fica por lá?”
Antônio Abujamara, ator e diretor  (E – 02/04/01).

Gafes Internacionais

[52] “A construção de um pólo petroquímico seria uma agregação de valor
mais compatível com as necessidades do povo do Peru”.
Fernando Henrique Cardoso, presidente do Brasil, em pronunciamento ao
povo da Bolívia (E – 02/07/01).

4.2.3. IstoÉ

É uma revista da Editora Três. As ‘frases’ estão nas páginas iniciais, na seção

denominada “A Semana”. Ela tem características similares às da revista Época, quanto aos

conteúdos e público-alvo. No ano de 2001, apresentou um total de 590 exemplares do gênero em

questão.

4.2.4. Tudo

É publicada pela Editora Abril. A seção que veicula as ‘frases’ é “Olha só o que eles

disseram...”, localizada na página final da revista. É um periódico que trata de assuntos gerais,

embora numa linguagem mais accessível, dirigida a um público mais jovem. As matérias são

mais curtas e ilustradas. Seus primeiros exemplares do gênero em estudo se respaldavam em

entrevistas concedidas a outras mídias (destaques nossos):

[53] “Seria a doutora Ruth Cardoso”.
Paulo Renato, ministro da Educação [...] Em entrevista ao jornal O Estado de
São Paulo (T – 06/05/01).

[54] “O que eu assino de livro pirata é impressionante. Sinal de que faço
mesmo sucesso”.
Paulo Coelho, escritor, à revista Quem Acontece (T – 20/05/01).

A partir da segunda semana de junho de 2001, essa prática deixa de ser comum.

Além disso, a identificação do locutor passa a ser seguida por um aposto que, na maioria das

vezes, revela seu papel social e, não raramente, são acrescentados comentários, interpretações

ou críticas à fala do locutor.
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[55] “O Ciro Gomes é o pai e Itamar é o tio, o tio mais velho do desemprego”
(T – 27/07/01).
! Locutor – Anthony Garotinho.
! Aposto (papel social) – governador do Rio de Janeiro.

[56] “O negro não precisa dançar sempre, também pode ser o dono da
orquestra” (T – 10/06/01).
! Locutor – Alzira Rufino.
! Aposto (papel e posição social) – Líder de movimento negro e diretora da

Casa de Cultura da Mulher Negra.
! Comentário – Ao comentar o preconceito racial que ainda existe no país.

4.2.5. Veja

Publicada pela Editora Abril, caracteriza-se como uma revista que trata de temas

gerais. Possui o mesmo público-alvo que Época e IstoÉ. Seus leitores são indivíduos com boas

possibilidades de leitura e apresentam elevados níveis de escolaridade. A revista abarca conteúdos

políticos, econômicos, sociais, descobertas científicas, entre outros. O gênero textual em estudo

aparece numa seção nomeada de “Veja essa”. É comum, por ocasião de acontecimentos especiais

ou, até mesmo, sem justificativa aparente, a revista não apresentar exemplares do gênero estudado.

Durante o ano de 2001 foram catalogados 888 textos.

A revista, em sua edição nº 1732, de 26 de dezembro de 2001, apresentou uma

retrospectiva de ‘frases’, preenchendo dez páginas com 277 textos, envolvendo locutores nacionais

e internacionais, classificados tematicamente: “O Planalto brigou com a Planície”, “O vale-tudo

da sucessão”, “A política é um show” etc., orientando-nos para identificar um dos objetivos da

seção, o de ressaltar o humor, o bate-boca e a retórica entre os personagens públicos.

Outras considerações ainda podem ser feitas em relação à revista Veja. Em 22 de

outubro de 1997 e 19 de maio de 1999, a seção ocupava menos de uma página e apresentava

entre nove e dez textos. Comparando-as com as das edições recentes, verificamos significativa

valorização do gênero textual ‘frase’, tendo-se em vista que a seção apresenta, atualmente, uma

média de 20 textos.

Ressaltamos que, em 09 de outubro de 2002, altera-se a posição das ‘frases’ para

serem trabalhados textos relacionados à campanha presidencial, reunindo-os, então, em “Eleições

entre aspas”, quando se colecionam as falas de políticos, seus familiares e outros (líderes sociais,

banqueiros, empresários etc.), desde que seus conteúdos se ligassem à campanha eleitoral. O

interessante é que na retrospectiva desse ano, diferentemente da de 2001, foram informadas as

épocas do ano em que se registraram as falas na revista ou em outros meios de comunicação,

estando elas reunidas em oito páginas com 55 textos e dez fotos ilustrativas. Os textos foram

distribuídos entre vários intertítulos: “Ataques e provocações”, “Lulinha paz e amor”, “O

destemperado”, “Elas entraram na campanha”, “Bateu, levou nos Estados”, “O sedutor FHC”

etc. como se observa nos exemplos abaixo (destaques nossos):
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Pancadaria na TV

[57] “Ciro disse que ia cobrar contribuição previdenciária de empresas que
automatizam sua produção. Grosso modo, seria cobrar colaboração
previdenciária de robôs”.
Luís Inácio Lula da Silva, candidato do PT à Presidência da República, para
Ciro Gomes, candidato da Frente Trabalhista (debate da Rede Bandeirantes,
agosto) (V – 09/10/02).

[58] “Não tem trégua ao Lula. Quer acabar com o MST? É só fazer uma reforma
agrária decente”.
João Paulo Rodrigues, líder dos sem-terra (setembro) (V – 09/10/02).

4.2.6. Quadro-resumo dos suportes

Devido ao acentuado número de informações sobre os suportes, segue um quadro-

resumo que apresenta uma visão adequada sobre eles e algumas características das seções relativas

ao gênero ‘frase’.

Quadro 05 – As seções com o gênero ‘frase’.
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CARACTERÍSTICAS DAS SEÇÕES

CONTIGO

ÉPOCA

ISTOÉ

TUDO

VEJA

Frases
“O que

disseram
na TV”.

“Portal de
Época”

ou
“Portal”

“A
Semana”

“Olha só o
que eles

disseram...”.

“Veja
essa”

Frases

Frases

––

––

01

01.

01.

01.

02

08

10

11

15

20

04

03

09

03

04

! Localizada em páginas iniciais
! Constituída apenas de ‘frases’.
! Locutores do mundo artístico.
! Predominância de falas de programa

de auditório.

! Localizada em páginas iniciais.
! Apresenta subclassificações de

‘frases’: Pérolas, Bate-Boca, Frases
Eternas.
! Assuntos tratados: política, esportes,

assuntos gerais.

! Localizada em páginas iniciais.
! ‘Frases’ ditas por celebridades da TV

e, também, do mundo político.

! Localizada na última página.
! A seção só tem ‘frases’.
! Assuntos:  mundo da TV, política,

esportes.

! Localizada em páginas iniciais.
! Seção formada apenas por ‘frases’.
! Assuntos: política, mundo da TV,

esportes etc.
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4.3. CATEGORIAS DE ANÁLISE

Para atender à sistematização do trabalho em relação ao objeto delimitado,

desenvolveram-se algumas categorias que são aqui expostas. Trata-se de um conjunto de noções

que serão utilizadas nas análises e merecem um destaque especial neste momento.

4.3.1. Evento comunicativo

As expressões “evento comunicativo” e “evento comunicativo amplo”, neste trabalho,

são utilizadas para indicar o contexto sócio-comunicativo evocado no gênero ‘frase’, que, na

maioria das vezes, corresponde a outro gênero, aqui chamado de gênero-base. Portanto, o “evento

comunicativo restrito” será o próprio gênero ‘frase’. Conforme Swales (1990, p.46, tradução

nossa), uma classe de eventos comunicativos compreende “não somente o discurso e seus

participantes, mas, também, o papel desse discurso e o ambiente de sua produção e recepção,

incluindo suas associações históricas e culturais”.

Para Marcuschi (2003a), a diferença entre gênero e evento comunicativo, em muitos

casos, pode depender, exclusivamente, das circunstâncias em que se ressalta um mesmo objeto

observável. No caso, o fator determinante seria o acontecimento que se dá com esse objeto. O

autor menciona o caso da “carta pessoal”, que é um gênero: a carta, ao ser lida, caracteriza-se

como um evento discursivo. Por fim, concordando com Hymes (Apud MARCUSCHI, 2003a, p.

7), podemos afirmar que “o evento caracteriza-se como uma grandeza sócio-interativa vista sob

seu aspecto de realização, contemplando os atores e toda a organização sob o ponto de vista

etnográfico”.

4.3.2. Recorte

Com base na Análise do Discurso (AD), particularmente na linha francesa, o termo

recorte, em nosso trabalho, significará o fragmento do evento comunicativo que foi escolhido

pelo editor para compor o gênero ‘frase’, como a parte retextualizada da fala do locutor.

Expondo sobre uma explicação de Orlandi para o termo, Guimarães (1986) apresenta

o recorte como um fragmento de situação discursiva, tendo em vista que uma unidade discursiva

se constitui de fragmentos inter-relacionados ou correlacionados de “linguagem-e-situação”.

4.3.3. Gênero textual ‘frase’

A nomeação do gênero ‘frase’, com o uso de aspas simples, tem função

desambigüizadora, para afastar-nos de uma leitura sintática do termo e remeter-nos a um gênero

típico, que se situa no domínio jornalístico, fixado, principalmente, em revistas e  jornais. Dentre

as variedades de gêneros do domínio jornalístico, a ‘frase’ se destaca por apresentar textos curtos,

atrativos para qualquer leitor.

Ademais, optamos por nomear ‘frase’, tendo em vista a maioria das revistas utilizarem

esse termo quando a identificam na seção, tal como exposto no capítulo anterior.  De acordo com

Swales (1990), uma nomenclatura de uma comunidade discursiva para os gêneros é uma fonte
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importante de instrução (insight). Seja essa nomenclatura, herdada, produzida ou importada,

constitui valiosa comunicação etnográfica.

Trabalhar com um gênero é buscar entender como ocorre sua produção, qual o papel

de seu destinatário e de que forma se manifesta a ideologia da instituição social em que gênero

e destinatário se inserem. Para Kleiman (2002, p. 11), “o gênero frase estaria [...] orientado por

representações sobre o contexto de produção, os destinatários, a instituição social em que foi

produzido, além de obedecer a um padrão formal de textualização”.

Segundo a perspectiva que aqui trabalhamos, o gênero ‘frase’ é constituído mediante

dois processos, a retextualização e a (re)contextualização, ambos sendo de responsabilidade de

um editor.

4.3.4. Retextualização

Retextualização é um dos processos formadores do gênero ‘frase’. A primeira parte

do texto é constituída da fala atribuída a um locutor, resultante da seleção de um editor para ser

parte do texto empírico. O fato é que, mesmo estando essa fala entre aspas, não se constata uma

transcrição literal, contrariando, inclusive, as orientações recebidas pelos jornalistas para as

declarações textuais: “A reprodução das declarações deve ser literal. Só podem ser reproduzidas

entre aspas frases que tenham sido efetivamente ouvidas pelo jornalista, ao vivo ou em gravações”

(MANUAL... 2001, p. 39).

Exemplos confirmarão que os editores retextualizam as falas segundo suas estratégias

discursivas, suas crenças e valores, construindo identidades para si e para os outros, os locutores.

Pedro sumariza a perspectiva de construção de identidades de que falamos: “[...] cada um de nós

textualiza uma particular representação do mundo e do modo como expressa a sua identidade e

percebe a identidade do Outro” (PEDRO, 1998b, p. 294).

A verificação da manipulação da fala do locutor só foi possível através de comparações

de textos de diferentes revistas, que versavam sobre os mesmos contextos sócio-comunicativos,

envolvendo, evidentemente, os mesmos locutores e os mesmos conteúdos. Os editores reescrevem

ou retextualizam as falas de modo a atender a interesses seus ou das organizações a que se

vinculam.

O termo retextualização já está sendo bastante utilizado na literatura atinente. Aqui

o empregamos como referência ao primeiro processo ou estratégia discursiva usada pelo editor.

4.3.5. (Re)contextualização

(Re)contextualização é o outro processo formador do gênero textual ‘frase’. O editor

descontextualiza a fala do locutor para, em seguida, criar um “contexto novo”, com algum vínculo

com o anterior. É esse vinculo que cria no leitor a ilusão de que está entrando em contato com o

contexto do evento comunicativo amplo, tal qual ocorreu. Por isso é que preferimos o uso do

termo (re)contextualização, pois indica o posicionamento do editor diante do evento comunicativo.

O processo pode apresentar tanto pistas comuns entre os editores (como estrutura das ‘frases’)
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como pistas pessoais (pistas de opinião apresentada), demonstrando a presença menos ou mais

acentuada do editor na (re)contextualização. Não podemos esquecer, porém, o aspecto mais

forte das pistas pessoais, o da própria escolha da fala para a edição.

Nossa visão, a respeito da “interpretação” que os editores dão aos eventos

comunicativos na constituição do gênero ‘frase’, encontra franco respaldo no seguinte:

[...] sabemos que uma coisa é um fato e outra a interpretação desse fato, processo
no qual o intérprete põe em funcionamento o seu modo particular de analisar a
realidade, a sua visão específica do mundo, os seus valores, as suas crenças, os
seus saberes, os seus conhecimentos (PEDRO, 1998b, p. 306).

[...] se nos referirmos à interpretação ‘tendenciosa’ de uma situação ou de um
texto, queremos dizer que os falantes aplicaram atitudes preconceituosas – ou
outras atitudes ideológicas – à construção dos seus modelos desses acontecimentos
e ao contexto de comunicação (DIJK, 1998, p. 120, destaque do autor).

Os textos do gênero em estudo mais comprovam as citações acima, de Pedro e van

Dijk, a despeito das orientações recebidas por jornalistas em seus manuais de redação, como,

por exemplo, “na referência e declarações é fundamental respeitar o contexto e a intenção de

quem falou” (GARCIA, 2003, p. 39).

Voltamos a frisar que não encontramos, em qualquer de nossas leituras, o termo

(re)contextualização, assim como está grafado, o mesmo não acontecendo em referência a

“recontextualização”, mas não com o sentido que pretendemos nesta pesquisa. Assim, reforçamos

que, ao optar pelo termo (re)contextualização, estaremos utilizando-o para uma atividade em

que o editor deixa transparecer sua subjetividade ou sua interpretação dos fatos através de algumas

pistas que identificamos no corpo desta pesquisa.

4.3.6. O locutor

Vários estudos se têm desenvolvido, após Bakhtin e Ducrot, em relação ao dialogismo

e à polifonia textual e, como conseqüência, as diversas vozes que aparecem nos textos têm

recebido uma nomenclatura variada, de acordo com as diversas teorias: locutor, enunciador,

animador, principal, autor etc. Contudo, em nosso trabalho, estamos reservando o termo locutor

para a instância discursiva primeira, aquela que produziu a voz retextualizada pelo editor.

Há casos de locutores secundários, que não são, por conseguinte, os geradores da

fala selecionada. Esses locutores podem vir representados explicitamente, através de expressões

destacadas por aspas simples, ou representados por uma polifonia implícita, identificada porque

seu discurso é refutado ou acatado. Identificamos essa voz, portanto, não por sua presença, mas

pela resposta que lhe é dada. Trata-se do que apontam Rojo e Gallego (1998, p. 347), “o fato de

um discurso ser refutado quando não está presente nem foi referido – encontrando-se interiorizado

desde o momento em que se deu pela presença e sentiu a necessidade de lhe dar resposta”.
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Assim, a partir de tipologias já existentes para o estudo da polifonia, propomos uma

que seja adequada ao escopo de nosso estudo. Como o gênero ‘frase’ se organiza segundo

configurações próprias às vozes (do locutor e do editor), apresentamos uma categorização que,

julgamos, atende mais aos textos analisados.

Enfim, este trabalho não se empenha em análises quantitativas e aprofundamentos

estatísticos. Embora revele poder generalizador, não se acha desenhado para essa finalidade

nem segue metodologia que lhe dê consistência para tanto. Isso significa dizer que ele se

fundamenta, especificamente, na análise descritiva e interpretativa que demonstre o gênero ‘frase’,

identificando-lhe funções, formas de operação nos contextos, características etc.

O gênero ‘frase’, por conseguinte, através da crítica e da ironia, o que lhe é tão

comum, leva o leitor para além de um simples deleite, ao estereotipar pessoas, costumes e saberes

em benefício de uma específica leitura de mundo e de si próprio. Podemos considerar que,

revelando-se entre os tipos relativamente estáveis de enunciados, o gênero ‘frase’, decerto, opera

em determinados contextos e, investido em suas funções, desenvolve-se por força de determinados

propósitos, intenções ou interesses, ancorado em situações concretas que lhe permitem estabelecer

alguma relação de poder. Esses, enfim, são alguns dos aspectos que, resumidamente, apontamos

no capítulo anterior e pretendemos desenvolver adiante.



5. GÊNERO TEXTUAL ‘FRASE’: PECULIARIDADES EM SEU
PROCESSO SÓCIO-COMUNICATIVO

Qualquer enunciação, por mais significativa e
completa que seja, constitui apenas uma fração de
uma corrente de comunicação verbal ininterrupta
(concernente à vida cotidiana, à literatura, ao
conhecimento, à política etc) (BAKHTIN, 1997, p.
123, destaque do autor).

A vida em sociedade implica intercâmbios comunicativos, estando entre eles os que

se realizam, fundamentalmente, através da língua, que é considerada, nesta pesquisa, como um

fenômeno heterogêneo, histórico e socialmente variável, indeterminado sob os aspectos sintáticos

e semânticos e que se exprime em ocorrências concretas como texto e discurso (MARCUSCHI,

2001a). A interação comunicativa que a língua nos permite, através de textos ou discursos, se

substancia em gêneros discursivos ou gêneros textuais veiculados socialmente.

Se analisarmos os gêneros dentro do continuum tipológico (MARCUSCHI, 2001b),

verificamos que não tem mais sentido admitir a dicotomia fala-escrita. Esse modelo

sociointeracionista tem a vantagem de considerar a língua como um fenômeno interativo e

dinâmico.  Os textos do gênero ‘frase’ são bons exemplos da funcionalidade e eficácia dessa

visão do continuum tipológico em referência, para trabalharem-se as modalidades fala e escrita.

Como a maioria das ‘frases’ são provenientes de situações comunicativas orais, elas sofrem

adaptações através de retextualizações, a fim de serem veiculadas pela mídia impressa.

Verificamos que o processo sócio-comunicativo do gênero ‘frase’ assume

características peculiares, uma vez que o destinatário-leitor não é o alocutário do evento

comunicativo amplo ou primeiro, de que se extraiu a ‘frase’. O leitor do gênero ‘frase’ está

sujeito às informações recebidas dos editores. Ele recebe falas e (re)contextos de acordo com a

visão de mundo desses editores.

No caso específico de nossa pesquisa, o gênero textual ‘frase’ pode sofrer variações

determinadas diretamente pela releitura efetuada pelos diferentes editores. Assim, os leitores

poderão receber informações ou interpretações dessemelhantes do mesmo evento comunicativo,

a depender do suporte em que foi fixado o texto. Logo, em uma mesma sociedade, os leitores

poderão ter visões diferentes sobre um mesmo tópico ou assunto, não porque o interpretam

diversamente, mas porque interagem indiretamente com ele, tal como se observa em dois exemplos

que retomamos (destaques nossos):

[06] “Estou feliz com os meus peitinhos pequenos, mas sinceros”.
Nívea Stelmann, atriz, afirmando que não pensa em colocar silicone nos seios
(I – 23/05/01).
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[07] “Estou feliz com meus peitinhos sinceros”.
Nívea Stelmann, atriz, sobre a hipótese de aumentar os seios com silicone  –
(E – 21/05/01).

5.1. GÊNERO TEXTUAL ‘FRASE’: PROCESSO SÓCIO-COMUNICATIVO

A Figura 06, adiante, esquematiza a gênese do gênero ‘frase’ e sua constituição. Ele

tem sua origem na emissão de um texto por alguém, o locutor, sobre um tópico em um contexto.

Esse enunciado é ouvido por seu alocutário e também por outros ouvintes, entre eles jornalistas,

na maioria das vezes, como ouvintes não-ratificados (GOFFMAN, 1998). Enfim, o editor pode

ser o próprio alocutário e, mesmo, o único.

Vale destacar que, em geral, o texto do evento comunicativo amplo pertence a um

gênero discursivo diferente do gênero ‘frase’. O editor, por seu lado, tanto pode valer-se daquele

gênero como desse último, um gênero ‘frase’ já constituído, seja por ele próprio (retrospectiva)

seja por outro editor (“empréstimo”). Todavia, mesmo nessas circunstâncias, o gênero ‘frase’

não se desvincula da causa primária, o evento comunicativo mais amplo, que é, necessariamente,

o desencadeador de todo o processo.
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Figura 03 – Diagrama do processo sócio-comunicativo do gênero textual ‘fase’



89

5.1.1. O locutor

Ele é escolhido pelo editor, geralmente, a partir de seu papel social e seu poder de

voz na sociedade ou no grupo social a que pertence. Daí por que chamamos o esquema de sócio-

comunicativo, e não, simplesmente, de comunicativo. Nos suportes em que fizemos as pesquisas,

as ‘frases’ selecionadas são de pessoas ligadas ao mundo político, esportivo, celebridades públicas,

em suma, “pessoas importantes”. A posição do editor responsável pelo gênero na revista Galileu,

da Editora Globo, é bem esclarecedora: “O objetivo é escrever frases interessantes de pessoas

importantes sobre temas relativos à revista, como ambiente, ciência, cultura, educação”

(GALILEU, 2002, destaque nosso). O fato também se confirma mediante o exame das ‘frases’

veiculadas na revista Veja.

(1) (2) (1) (2) MASC. FEM.

NACIONAIS 417 09 101 02 02 – – 06 16 – 553

ESTRANGEIROS (3) 230 – 79 – – – 01 01 23 01 335

TOTAIS 647 09 180 02 02 – 01 07 39 01 888

Fonte – VEJA, Eds. 2001.
Notas – (1) pessoas importantes. (2) Pessoas comuns. (3) todos os estrangeiros foram incluídos na categoria
‘importante’, pois consideramos sua subdivisão inviável e sem justificativa.

Tabela 01 – Locutores para o gênero ‘frase’.
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Em função da Tabela 01, temos o Gráfico 1:
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A Tabela 01 e o Gráfico 01 retratam uma relação assimétrica em que se destaca o

papel social da voz de quem tem ou exprime poder. Considerando os dados relativos aos

“nacionais”, preferência justificada na metodologia, os números revelam uma prática que

diferencia as pessoas em função de seu prestígio e poder no âmbito social, acrescentando-se,

também, sexo e faixa etária.

O maior índice de voz é determinado pela posição social de quem fala. De um total

de 426 homens, 417 (97,89%) deles são reconhecidos socialmente, e apenas nove são pessoas

comuns, desconhecidas, formando, tão-só 2,11% do total obtido. De 103 mulheres, 101 delas,

98,06% da amostra, são reconhecidas socialmente, enquanto apenas duas são pessoas comuns,

ou seja, 1,94% do total.

Em suma, como se observa no Gráfico 02, dos 529 locutores nacionais (homens e

mulheres), 518 (97,92%) são pessoas de reconhecimento público e apenas 11 (2,08%) são as

comuns. Além disso, há 426 homens para 103 mulheres. As vozes masculinas chegam, conforme

se observa no Gráfico 03, adiante, a 80,53% do total, enquanto as femininas apenas a 19,47%,

em uma população, cujo percentual de mulheres, que se ressalte, já ultrapassa o de homens. Tais

constatações apontam, de forma insofismável, que o sexo, ainda, também é critério muito valioso

para as possibilidades de prestígio e poder de voz dos indivíduos.
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Quanto à faixa etária, pode-se afirmar que a restrição constatada se justifica,

considerando-se o tipo de público a que se destina a revista, em princípio, o adulto, embora seja

leitura habitual de muitos adolescentes. Daí, a voz de apenas duas crianças, ambas do sexo

masculino, um percentual estatisticamente insignificante.

Observa-se que o índice de locutores estrangeiros é muito alto, tendo-se em conta

que se trata de uma revista de circulação nacional. Em um universo de 888 textos, 335 são de

locutores estrangeiros, um percentual de 37, 72%. Em relação às vozes institucionais, as

estrangeiras superam as nacionais. Apura-se, para as primeiras, segundo mostra o Gráfico 04,

um percentual de 58,97% e, para as segundas, de 41,03%. A circunstância suscita uma questão

relevante, que não passa despercebida. Os dados muito apontam para uma sociedade, a brasileira,

que mais tende a espelhar-se e formalizar-se ou, preferindo, a instituir-se no que lhe é exterior, e

não em si mesma.

Embora, para o estudo em si, não tenha grande relevância a classificação das

nacionalidades dos locutores, não deixa de ser oportuna a Tabela 02, pela revelação complementar

que possibilita. Dos 842 locutores, somados homens e mulheres, cerca de 62,83% são de nacionais e,

portanto, 37,17% são estrangeiros. Entre esses últimos, ressaltam os de língua inglesa, estadunidenses

e britânicos, correspondendo a 48,56% dos locutores estrangeiros ou 18,05% do total.
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5.1.2. O editor

O editor, certamente um jornalista, quase sempre entra em contato com o texto em

que se originará o gênero ‘frase’ através de dados gravados ou anotados, na condição de alocutário

ou observador, um ouvinte não-ratificado. Ainda, pode valer-se de textos já veiculados em outros

suportes. Através dessas opções, é-lhe possível ter acesso ao necessário para ser o produtor do

gênero ‘frase’, utilizando-se da retextualização e da (re)contextualização. É o que se confirma

em declarações através de “E-mails” de alguns editores, ao responderem à terceira questão:

“Como procedem ao registro: através de dados gravados ou anotados?”

a. “Anotados” (GALILEU, 2002).

b. “Quando possível, gravamos. Mas, na grande maioria dos casos, é anotação”

(RIBEIRO, 2002).

c. “As frases são retiradas de veículo impressos (jornais, revistas...), como também

de TV”. (TUDO, 2002).

Tabela 02 – Demonstrativo dos locutores por nacionalidades

ORIGENS
LOCUTORES (1)

QUANTIDADES PERCENTUAIS (2) PERCENTUAIS (3)

Brasileira 529 –– 62,83

Estrangeiras Estados Unidos 114 36,42 13,54
Inglaterra 38 12,14 4,51

França 18 5,75 2,14
Argentina 16 5,11 1,90

Afeganistão 10 3,19 1,19
Alemanha 08 2,56 0,95

Peru 08 2,56 0,95
Espanha 07 2,27 0,84
Outras 74 23,64 8,79

Não-identificadas 20 6,39 2,37
Subtotais 313 100.00 % [37,17 %] (4)

Totais –– 842 –– 100,00 %

Notas
(1) Homens e mulheres.
(2) Percentuais calculados sobre o total dos locutores estrangeiros (subtotais).
(3) Percentuais calculados sobre o total geral dos locutores.
(4)  x = (313/842) 100 – Correspondente ao percentual de estrangeiros, considerando-se todos os locutores (inclusive

os de origem brasileira). Por conseguinte: 62,83% + 37,17% = 100,00%.
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Vejamos os exemplos abaixo:

Figura 04 – Recorte de Veja

[60] “Papai, Roseana tem de tomar uma decisão. Se quiser continuar com a
campanha, que largue Jorge ou então esqueça a campanha logo de uma vez.
Sua saúde está indo embora, a minha também. Estou dormindo mal, tendo
pesadelos toda noite. A gente não pode ficar sofrendo por causa de um
irresponsável; porque Jorge é um irresponsável. Roseana fica dando desculpa,
dizendo que Jorge está com depressão. Vou ter uma conversa séria com ela.
Não se preocupe, papai. Fique tranqüilo, viu? Vou falar com ela”.
José Sarney Filho, ex-ministro do Meio Ambiente, falando por telefone com
o pai, José Sarney, sobre a crise política que enfrenta a irmã, Roseana. A conversa
foi ouvida pelo repórter Ricardo Allan, do Valor (E – 25/03/02, destaque nosso).

O exemplo [60] indica-nos o jornalista como observador, um ouvinte não-ratificado

ou estrategicamente ratificado pela prática social do locutor que, em sua presença, se aproveitava

para ser escutado a fim de divulgar a inocência da irmã, em plena campanha presidencial. Se

tanto aconteceu, o esforço não foi compensador, pois a candidata saiu do cenário político.

Os exemplos [59] e [60] são interessantes ao demonstrarem as diferentes maneiras

de retextualizar e (re)contextualizar dos dois editores. O da revista Veja preferiu um recorte mais

enxuto, curto na retextualização e na (re)contextualização, utilizando-se de outros elementos

semióticos (foto). O editor da revista Época produziu um dos maiores exemplares do gênero

‘frase’ que encontramos, retextualizando uma boa parte da conversa que o locutor teve com seu

interlocutor. Na (re)contextualização, é feita menção à presença do jornalista como observador.

Provavelmente, foi por meio desse jornalista ou através da matéria que ele escreveu que o editor

de Época obteve os dados para produzir o gênero ‘frase’. Esse processo de (re)contextualização

aparece com uma estrutura bem informativa, trazendo, além da identificação do locutor e o

aposto indicativo de seu papel social, a indicação do interlocutor, o assunto tratado, do observador

presente e do gênero-base (conversa telefônica).

Os exemplos abaixo fazem referências aos editores-jornalistas como alocutários.

[61] “Você está me gravando? Eu quebro seu gravador. Vagabundos!”
Philemon Rodrigues, deputado federal, irritado com repórteres e fotógrafos
que queriam ouvi-lo sobre sua infidelidade partidária que o levou a sair do
PMDB para o PL, voltar para o PMDB e sair de novo para o PL no mesmo dia
(V – 23/02/00).

Sérgio Dutti
“Papai, Roseana tem de tomar uma decisão. Se quiser
continuar com a campanha, que largue Jorge.”
Zequinha Sarney, ex-ministro do Meio Ambiente, referindo-
se ao cunhado Jorge Murad, em telefonema ao pai, José
Sarney (V - 27/03/02)

Nota – Exemplo [59].
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[62] “Anota aí: vou virar o sistema!”
Idemir Carlos Ambrósio, o “Sombra”, líder do PCC, dois dias antes da rebe-
lião em 29 presídios de São Paulo, detonada pelo comando 146 (V – 28/02/01,
destaque nosso).

Os exemplos acima também nos permitem identificar um outro dado do gênero ‘frase’:

é que, embora apresentem características de oralidade, seu consumo ocorre na forma escrita,

pois se sujeitam aos processos de edição e editoração.

5.1.3. Gênero-base e gênero extraído

O gênero textual ‘frase’, geralmente, é originado de outro gênero textual. As exceções

ocorrem nas “retrospectivas” ou em outros casos, quando as ‘frases’ são retiradas já prontas de

outros suportes (os “empréstimos”), estando elas, portanto, já retextualizadas e

(re)contextualizadas. Em tais circunstâncias, concluímos, trata-se de um gênero extraído. Abaixo,

exemplificamos um caso de retrospectiva. Observamos que, mesmo o editor trabalhando com o

gênero já pronto, faz um “enxugamento” informativo na (re)contextualização.

[63] “Ele é bonito e tem cara de gente da minha família!”
Caetano Veloso, cantor, sobre o terrorista Osama bin Laden (T – 21/12/01,
retrospectiva).

[38] “Ele é bonito e tem cara de gente da minha família!”
Caetano Veloso, cantor, sobre o terrorista Osama bin Laden. A semelhança
entre os dois foi alvo de uma brincadeira fotográfica que circula pela internet
(T – 23/11/01).

Na (re)contextualização estão os principais indícios da origem do gênero ‘frase’. No

exemplo abaixo, identifica-se um evento comunicativo amplo como gênero-base da ‘frase’:

[64] “O dinheiro do governo não é clara de ovo nem maria-mole, que a gente
bate e cresce”.
José Serra, ministro da Saúde, falando sobre a escassez de recursos públicos,
em palestra na Federação das Indústrias do Rio, ouvida pela coluna da jornalista
Lu Lacerda, do jornal carioca O Dia (V – 15/08/01, destaque nosso).

No exemplo [64], observamos que o editor produziu o gênero ‘frase’ a partir do

gênero textual ‘palestra’. As opções de criação do gênero ‘frase’, poderíamos dizer, seriam quase

ilimitadas, pois, a partir de uma palestra, o editor poderia criar vários exemplares. Contudo, não

é qualquer tipo de ‘frase’ ou qualquer recorte que iria gerar o gênero. Nota-se certa saliência

nessas falas selecionadas, elas não são gratuitas. As restrições estariam por conta do propósito

sócio-comunicativo ou da intencionalidade do editor.

O “evento comunicativo restrito” passa a ser o próprio gênero ‘frase’. Como já

afirmado anteriormente, ele é constituído de duas partes: a fala do locutor e o (re)contexto do

editor. A fala do locutor é retextualizada a partir do evento comunicativo amplo. Os editores
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podem apresentar recortes diferentes para a mesma fala ou podem retextualizar falas de distintos

locutores envolvidos em um mesmo evento comunicativo.

a. Recortes diferentes:

[65] “Sucesso é como fazer sexo bem-feito”.
José Mayer, ator (I – 14/02/01).

[66] “Sucesso é como fazer sexo bem-feito, algo que rejuvenesce e revitaliza”.
José Mayer, ator global (V – 14/02/01).

b. Locutores diferentes:

[67] “Sei que vão dizer que o Gerald está me usando para fazer sucesso e eu o
estou usando para ganhar um certo respeito no teatro. Tudo é mentira e Tudo
é verdade”.
Reynaldo Gianecchini, ator e modelo, mostrando-se profundo no ensaio da
peça O Príncipe de Copacabana, dirigida por Gerald Thomas (V – 11/04/01).

[68] “Preciso de um ator despreparado para viver um príncipe despreparado”.
Gerald Thomas, diretor teatral, justificando a montagem de O Príncipe de
Copacabana, peça baseada em Hamlet, com o galã Reynaldo Gianecchini (V –
31/01/01).

Os destinatários da fala sempre estão inseridos no contexto do evento comunicativo

amplo, são alocutários de outro tipo de gênero. Os leitores, por seu lado, é que são os destinatários

do gênero ‘frase’. A fala do locutor não lhes é dirigida, eles são apenas destinatários de uma

elaboração discursiva complexa, o gênero ‘frase‘, que tem o editor como produtor e a

instituição em que esse editor opera como divulgadora. Devido a esse percurso de produção,

distribuição e consumo dos textos, o leitor vê-se à mercê das informações interpretadas pelo

editor.

Um problema que se afigura é referente à questão da “atribuição da autoria”. Para

Bronckart (1999, p. 320, destaques do autor), “o autor, como agente da ação da linguagem que

se concretiza num texto empírico, é, aparentemente, responsável pela totalidade das operações

que darão a esse texto seu aspecto definitivo”. O locutor do evento comunicativo amplo permanece

como tal no gênero ‘frase’, mas já não pode ser o responsável por sua produção. Estamos

preferindo utilizar o termo ‘produtor’ para o editor e não entrar no mérito da questão sobre a

atribuição de autoria desses textos.

Os textos produzidos, distribuídos e consumidos, apesar de originados de gêneros

textuais diferentes, como já destacamos, bem como, na maioria dos casos, de domínios discursivos

distintos, passam a pertencer ao gênero ‘frase’ e ao domínio discursivo jornalístico.
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5.1.3.1 Tipos textuais

Determinados o gênero e o domínio, um outro tópico pode ser abordado, o relacionado

aos tipos textuais. Segundo Bronckart (1999, p. 250, destaques do autor), “os tipos de discurso

são formas de organização lingüística, em número limitado, com os quais são compostos, em

diferentes modalidades, todos os gêneros textuais”. Embora não seja pretensão de análise uma

resposta em termos de números, cabe ressaltar que há indicação do uso de vários tipos textuais

nesse gênero. Essa heterogeneidade tipológica é uma propriedade de todos os gêneros

(MARCUSCHI, 2000, 2002c), sendo esse mais um aspecto em que se pode confirmar que ‘frase’

é um gênero textual.

Cada texto é, em princípio, com raras exceções, composto de segmentos diferentes,

qualquer que seja seu gênero. Nesses segmentos, intuitivamente isoláveis segundo suas funções

semântico-pragmáticas, podem ser identificadas configurações de unidades lingüísticas (conjunto

de tempos verbais, de pronomes, de organizadores, de advérbios de modalização etc.) e modos

de organização sintática relativamente estáveis. São esses segmentos que nós qualificamos como

tipos de discursos (BRONCKART, 2002).

O tipo pode ser identificado pela perspectiva em que o enunciador (locutor) se

posiciona (TRAVAGLIA, 1991, p. 49):

a. na descrição, enunciador na perspectiva do espaço em seu conhecer;

b. na narração, enunciador na perspectiva do tempo;

c. na dissertação, enunciador na perspectiva do conhecer, abstraindo-se do tempo e

do espaço;

d. na injunção, enunciador na perspectiva do fazer posterior ao tempo da enunciação.

Marcuschi (2002c, p. 27) afirma que “entre as características básicas dos tipos textuais

está o fato de eles serem definidos por seus traços lingüísticos predominantes. Por isso, um tipo

textual é dado por um conjunto de traços que formam uma seqüência e não um texto”. Assim, o

autor apresenta, para os tipos textuais, as seguintes indicações, que exporemos resumidamente:

a. narrativos – seqüência temporal;

b. descritivos - seqüências de localização;

c. expositivos – seqüências analíticas ou explicativas;

d. argumentativos – seqüências contrastivas explícitas;

e. injuntivos – seqüências imperativas.
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Exemplificaremos alguns dos tipos textuais identificados na amostra do gênero ‘frase’:

a. Descrição:

b. Narração (destaque nosso):

[69] “Isso aqui é uma grande rodoviária, um muro
de lamentações. Por aqui passa todo mundo.
“Deputado com problemas, eleitores de todos os
estados pedindo ajuda...”.

Heráclito Fortes (PFL-PI), ex-primeiro vice-
presidente da Câmara, sobre o dia-a-dia de seu
trabalho (V – 21/02/01).

DESCRIÇÃO

DO DIA-A-DIA

[70] “A Vênus e seu robô se vêem sozinhos na Flo-
resta Amazônica, após o holocausto.

DESCRIÇÃO

DO DIA-A-DIA

“A mulher sobreviveu graças a uma fortaleza
construída pelo marido, um xeque árabe, que
usou um robô para erguer o bunker, e este, agora,
demasiado humano, é convertido em servo,
companheiro, amante”.

EPISÓDIO – SOLUÇÃO

DESFECHO FINAL

RETEXTUALIZAÇÃO

Jorge Mautner, compositor e tocador de rabeca,
explicando o enredo de sua peça Vênus
Castigadora do Amazonas, que estreou na
semana passada em São Paulo (V – 27/06/
01).

IDENTIFICAÇÃO DO

TIPO TEXTUAL

(RE)CONTEXTUALIZAÇÃO
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c. Argumentação:

(1) Exemplificação utilizada como argumento para defender a tese.

d. Injuntivo (destaques nossos):

[71] “Os animais não podem ficar enjaulados em
apartamentos.

TESE A SER DEFENDI-
DA

“Tenho um irmão excepcional, que gritava muito
quando era pequeno e incomodava os vizinhos.

EXEMPLIFICAÇÃO (1)

“Por isso não podíamos morar em apartamentos.
CONCLUSÃO DO EXEM-

PLO

Assim também é com os animais”.
CONCLUSÃO DO TEX-

TO

Vera Loyola, socialite (I – 24/01/01).
LOCUTOR, PAPEL SOCI-

AL COM QUE FALA.

“Mas, por favor, indiquem!”

Rodrigo Santoro, ator, protagonista do filme
Bicho de 7 Cabeças (V – 27/06/01).

REFORÇO DA INJUNÇÃO

APELO FINAL

“Se não gostarem, indiquem para os inimigos.
SEGUNDO PONTO DE

INJUNÇÃO

[72] Se vocês gostarem, indiquem para os seus
amigos

PRIMEIRO PONTO DE

INJUNÇÃO
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e. Expositivo:

f. Opinativo (destaques nossos):

Interessante é o quadro estabelecido por Marcuschi sobre as diferenças básicas entre

tipos textuais e gêneros textuais:

“Até porque não terá dificuldade em saber que é
prefeita”.

Nicéa Pitta, ex-mulher do ex-prefeito Celso Pitta
(V – 10/01/01).

TERCEIRA OPINIÃO

“Votei nela e acho que fará uma ótima adminis-
tração.

SEGUNDA OPINIÃO

[74] “Adorei a vitória da Marta. PRIMEIRA OPINIÃO

[73] “Minha experiência na emissora não foi o
que eu esperava.

“É chato ter de fazer força para trabalhar, e é
isso o que acontece”.

Cazé Pessanha, apresentador, que não vai renovar
seu contrato com a Rede Globo (I – 07/11/01).

SEQÜÊNCIAS

EXPLICATIVAS

Quadro 06 – Diferenças entre tipos e gêneros textuais

GÊNEROS TEXTUAIS

1. Realizações lingüísticas concretas definidas por
características sócio-comunicativas.

2. Constituem textos empiricamente realizados
desempenhando propósitos em situações
comunicativas.

3. Sua nomeação compreende um conjunto aberto e
praticamente limitado de designações concretas
determinadas pelo canal, estilo, conteúdo,
composição e função.

4. Listagem aberta: carta pessoal, romance, bula de
remédio, conversação espontânea, bate-papo vir-
tual, ‘frase’.

TIPOS TEXTUAIS

1. Constructos teóricos determinados por
propriedades lingüísticas inerentes.

2. Formam seqüências lingüísticas ou seqüências de
enunciados e não são textos empíricos.

3. Sua nomeação abarca um conjunto limitado de
categoriais motivadas por aspectos lexicais,
sintáticos, relações lógicas, tempo verbal.

4. Denominações teóricas dos tipos: narração,
argumentação, descrição, injunção e exposição.
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5.1.3.2.  Domínios discursivos

Um outro aspecto incluído no estudo de gêneros textuais é a indicação do tipo de

domínio discursivo em que eles se inserem. “Usamos a expressão domínio discursivo para designar

uma esfera ou instância de produção discursiva ou de atividade humana. Esses domínios não são

textos nem discursos, mas propiciam o surgimento de discursos bastante específicos”

(MARCUSCHI, 2002c, p. 23, destaque do autor). Os domínios são práticas discursivas em que

se pode identificar um conjunto de gêneros textuais. Pode-se falar em domínios jurídico,

jornalístico, religioso etc.

Já afirmamos que o gênero ‘frase’ está inserido no contexto do discurso jornalístico,

mas, como esse gênero se origina de outros gêneros, esses, por seu lado, advêm de domínios

discursivos diferentes e que, em alguns exemplares textuais, podemos identificar:

a. Domínio Jornalístico – O gênero ‘frase’, embora esteja incluído no domínio

discursivo jornalístico, também pode vir desse mesmo tipo de domínio. O exemplo

registrado abaixo vem do domínio jornalístico, especificamente, através do gênero

entrevista. Nele conseguimos identificar uma prática rotineira nas entrevistas: as

perguntas são previamente combinadas. É por isso que a locutora do exemplo

não aceita o fato de o jornalista não ter respeitado o acerto negociado para essas

ocasiões (“Combinamos que essa pergunta não seria feita”).

[75] “O que você fez foi sacanagem. Combinamos que essa pergunta não seria
feita”.
Tereza Grossi, diretora de fiscalização do Banco Central, para um jornalista
que lhe perguntou sobre o envio do relatório de fiscalização do Banpará ao
presidente do Senado, Jader Barbalho (V – 04/04/01).

b. Domínio político – Abrange vários gêneros textuais, entre eles, publicidade, carta

aberta, relatórios. Os conteúdos abordados em exemplares textuais que pertencem

a esse domínio vinculam-se a instituições, fatos e personalidades do mundo

político. O exemplo registrado abaixo, de alguma forma, está ligado a essa prática

discursiva:

[76] “O regimento da Câmara diz que o vereador mais velho dá a posse.
Sou milico e vou cumprir. Espero que ela respeite os meus cabelos brancos”.
Erasmo Dias, vereador paulistano, na posse de Marta Suplicy (V – 10/01/
01).

c. Domínio científico no publicitário – O exemplo abaixo indica que a ‘frase’ teve

sua origem em um gênero publicitário que se utiliza de um discurso científico (ou

anticientífico). O editor usou a (re)contextualização para corrigir a ‘fala’ da locutora

e anunciar que sua voz é que é a adequada em relação à informação dada.
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[77] “Tem um pH D balanceado”.
Luciana Gimenez, apresentadora de TV, referindo-se ao pH (nível de
acidez) do xampu que anuncia em seu programa, o SuperPop  (T – 16/
11/01, destaques nossos).

d. Domínio jurídico. O exemplo a seguir explicita, de alguma forma, característica

desse tipo de domínio, principalmente no que diz respeito ao gênero depoimento.

[78] “Drogas são prejudiciais à saúde”.
Fernandinho Beira-Mar, traficante, em depoimento à Comissão de Direitos
Humanos no Congresso (I – 23/05/01).

O editor, na (re)contextualização, construiu criticamente uma imagem  do locutor,

ao explicitar sua “atividade social” (traficante), anulando sua fala (no gênero

depoimento) em que, provavelmente, ele tinha a “intenção” de mostrar-se

“politicamente correto” diante da instituição, a Comissão de Direitos Humanos do

Congresso Nacional.

Há, pelo menos, um aspecto predominante para as noções abordadas. No tipo textual,

prevalece a identificação de seqüências lingüísticas típicas, ele se fundamenta em critérios internos

(lingüísticos e formais). No gênero textual, predominam os aspectos sócio-históricos, a

funcionalidade, o conteúdo temático, entre outros, ele tem por base critérios externos. Nos

domínios discursivos, destaca-se a noção de prática discursiva ou de atividade humana que

abrange uma diversidade de gêneros.

5.1.3.3 Inter-gêneros

O evento comunicativo restrito pode trazer uma configuração híbrida (MARCUSCHI,

2002c, p. 31): “A questão da intertextualidade inter-gêneros evidencia-se como uma mescla de

funções e formas de gênero diversos num dado gênero”. Nesse caso, o autor orienta que o

predomínio da função excede a forma na determinação do gênero, o que ratifica a plasticidade e

dinamicidade dos gêneros.

Não tão comuns, mas encontramos exemplos de intertextualidade inter-gêneros em

que o gênero ‘frase’ incorpora provérbios, propagandas e piadas.

a. Provérbios (destaques nossos):

[79] “É como se diz lá no interior: a caravana passa, os cãos ladram...”.
Ana Maria Braga, apresentadora da Rede Globo, na volta retumbante do
programa Mais Você (V – 04/04/01).
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[80] “Cabeça vazia é morada do diabo”.
José Serra, ministro da Saúde, atribuindo as críticas do candidato do PPS à
Presidência, à falta do que fazer, já que Ciro “está há seis anos e meio sem
trabalhar” (V – 12/09/01).

b. Propaganda:

[81] “Faça como a seleção. Leve Gol”.
Anúncio de uma concessionária Volkswagen do Rio (V – 08/08/01).

c. Piada:

[82] “O que Suzana Alves e um disco voador têm em comum? Os dois são
baixinhos, chatos e ninguém acredita neles!”
Piadinha surgida na semana passada, depois que a Tiazinha disse ter filmado
um óvni em plena Marginal Pinheiros (V – 22/08/01).

Observamos pelos exemplos acima, que o fato de o editor explicar os gêneros

retextualizados, ou, mesmo,  acrescentar informações  aos provérbios, à propaganda e à piada

através das (re)contextualizações, estes deixam de atender a seus propósitos comunicativos e

atendem aos propósitos do gênero ‘frase’, e, inclusive, atende a forma deste também.

5.1.4. Os suportes

Os suportes utilizados também nos podem referendar que gênero é utilizado, pois há

suportes que têm uma ligação estreita com o gênero suportado. Abaixo alguns indicativos de

suportes do gênero-base (destaques nossos):

a. Faixa:

[83] “Coutinho, Covas, Pelé e Pepe: gol do Brasil em qualquer lugar”.
Faixa exibida por populares no cortejo fúnebre do governador paulista (V –
14/03/01).

b. “Site”:

[84] “CPI da Educação houve diretores e vê indícios de superfaturamento”.
Título de reportagem no “site” do jornal Diário Popular, na internet, mostrando
que a educação tem problemas que vão além do superfaturamento (V – 21/03/01).

c. Jornal:

[85] “Cientista acha forma de vida extraterrestre”.
Manchete de primeira página do Jornal do Brasil (10 de maio), acreditando na
existência de serezinhos verdes (vivos e reprodutores) descobertos por
napolitanos na Transilvânia, terra do conde Drácula (V – 30/05/01).
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d. Cartaz:

[86] “FHC, príncipe das trevas”.
Maristela Monteiro Pereira, advogada de Sorocaba, no interior de São Pau-
lo, em cartaz de protesto que custou sua prisão, durante visita do presidente a
sua cidade (V – 25/07/01).

e. Fax:

[87] “Estou certo de que o uniforme verde-amarelo possui mística insuplantável,
impondo respeito a adversários, além de o uso implicar apego a salutar
princípio”.
Marco Aurélio Mello, presidente do Supremo Tribunal Federal, em fax envi-
ado à Seleção Brasileira de Futebol pedindo a volta da camisa amarela. Foi
atendido, e o Brasil ganhou (V – 25/07/01).

f. Carro de som:

[88] “Turistas, vão embora de Alagoas, a polícia está em greve”.
Alerta do carro de som dos grevistas durante passeata da polícia alagoana (V –
25/07/01).

g. “Outdoor”:

[89] “Acarajé, capoeira e Ford. Coisas da Bahia”.
Outdoor de propaganda do governo da Bahia comemorando o início das
atividades da fábrica da Ford no Estado (V – 24/10/01).

h. Secretária eletrônica:

[90] “Se for um convite de trabalho, agradeço, mas não posso aceitar”.
Marilena Chauí, professora de filosofia, na mensagem da secretária eletrônica
(E – 01/10/01).

Apresentamos a seguir um quadro-resumo (Quadro 07) que mostra a relação entre o

evento comunicativo amplo (gênero-base) e o evento comunicativo restrito (gênero ‘frase’).
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O processo sócio-comunicativo do gênero textual ‘frase’ apresenta peculiaridades

abordadas e exemplificadas no desenvolvimento deste capítulo. Pelo que investigamos, nenhum

locutor pronuncia uma fala tendo como objetivo constituir o gênero ‘frase’. Esse será sempre uma

elaboração do editor a partir de um outro gênero, o gênero-base, ou gênero-fonte. Além disso, ele

assume funções e propósitos bem específicos e, mesmo sendo representado por textos curtos, não

deixa de apresentar, em variados casos, diversas seqüências tipológicas em sua constituição, o que

mostra que se trata de um fenômeno lingüístico relativamente complexo. Por fim, é importante não

esquecer que a (re)contextualização tem o poder de reformular funções originais dessas ‘frases’

quando removidas de seus contextos primários para novos locais de circulação.

Quadro 07 – Identificação do gênero-base a partir do gênero textual ‘frase’.

‘FRASE’

[84] “CPI da Educação houve diretores e vê
indícios de superfaturamento”.
Título de reportagem no site do jornal Diário
Popular, na internet, mostrando que a
educação tem problemas que vão além do
superfaturamento (V – 21/03/01).

[91] “Não cheirar, não abrir, não sacudir
nem bater”.
Instruções da Fundação Oswaldo Cruz para
o manuseio de correspondência suspeita (V
– 24/10/01)

[92] “Agindo como sicofantas que são, os réus
lançaram o opróbrio sobre o nome da autora”.
Termos da ação que a vice-governadora Benedita
da Silva, do Rio de Janeiro, move contra o
governador Anthony Garotinho, que a acusou de
desviar 500 000 reais destinados à construção de
um restaurante popular (V – 31/10/01).

FONTE ORIGINAL

DOMÍNIO

Jornalístico

Publicitário

Judicial

GÊNERO

Reportagem/título

Folhetos/instruções

Processo

SUPORTE

“site”

“Folder”

Folhas da Ação
Processual



6. LOCUTORES: CONSTRUÇÃO DE IDENTIDADE NO GÊNERO
TEXTUAL ‘FRASE’

Por razões [de falta de] éticas as personagens das
histórias [não] tiveram suas identidades preservadas
(VARELLA, 2004, p. 14).

Após Bakhtin e Ducrot, vários estudos foram desenvolvidos em relação ao

dialogismo e à polifonia textual e, em decorrência, as diversas vozes que aparecem nos textos

têm recebido uma nomenclatura tão variada quanto as teorias: locutor, enunciador, animador,

principal, autor etc. Foi o que expusemos na metodologia, em relação à categoria de análise

“locutor”, como introdução à justificativa do uso desse termo como referência a quem teve a

fala retextualizada. No entanto, muito mais que inseridas ou categorizadas em uma

nomenclatura, as vozes têm sido estudadas em termos de seus estatutos e representações sociais.

Assim, verificar a interdiscursividade e o dialogismo de um discurso é verificar sua

representação, entendendo, nesse contexto, que as representações, como reconstruções e

organização do real por meio de imagens mentais, se consolidam em discursos sociais que

testificam o conhecimento do mundo e crenças que encerram sistemas de valores

(CHARAUDEAU; MAINGUENEAU, 2004).

A fim de que as representações se materializem em discursos, torna-se necessário

que um sujeito utilize uma língua e desempenhe diversos papéis.  Como afirma Dendrinos (1998:

p. 225), “[...] ao fazer uso de uma língua tornamo-nos atores sociais, desempenhando o nosso

papel como sujeitos”. Ao utilizar uma língua, estaríamos, na verdade, a praticar ideologias, pois,

funcionando como sujeitos sociais, seríamos capazes de perpetuar as ideologias dominantes ou

modificá-las. Através dessa perpetuação ou modificação seriam construídas as identidades, tanto

individuais quanto coletivas. No caso, “[...] a construção de identidades indica não apenas o

posicionamento ideológico do produtor textual, mas também o modo como esse produtor textual

manipula o(s) seu(s) destinatário(s), o(s) consumidor(es) do texto” (PEDRO, 1998b, p. 302,

nota de rodapé).

Assim, falar em sujeito, em atores sociais e em identidades é abordar categorias

inter e correlacionadas e que, na maioria das vezes, se confundem, pois todas resultam de

construções estabelecidas para (e no) discurso.

Como o gênero ‘frase’ se organiza segundo configurações próprias às vozes (do

locutor e do editor), verificaremos, neste capítulo, de que forma o uso da língua, pelo editor,

constrói uma imagem para si e, principalmente, para o “outro”, o locutor.
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6.1. REPRESENTAÇÕES DOS ATORES SOCIAIS NO GÊNERO ‘FRASE’

Os discursos são representações da vida social e distinguem-se segundo as diferenças,

peculiaridades e posições dos atores envolvidos: “As pessoas, que se diferem em função de

classe social, de gênero e nacionalidade por seus pertencimentos éticos ou culturais, por suas

experiências de vida, geram ‘realizações’ de posições concretas” (FAIRCLOUGH, 2003, p. 182,

tradução nossa, destaque do autor). Segundo Pedro, as representações podem recolocar os papéis

e rearranjar as relações sociais entre os participantes, podem dar aos atores sociais tanto papéis

ativos quanto passivos, a depender das assimetrias estabelecidas no discurso.

O poder [...] pode ser conceitualizado como o conjunto de assimetrias entre
participantes nos acontecimentos discursivos, a partir da eventual capacidade
desigual desses participantes para controlar a produção dos textos, a sua
distribuição e o seu consumo – e, portanto, a forma dos textos – em contextos
socioculturais particulares (PEDRO, 1998a, p. 35).

Nos acontecimentos discursivos do gênero ‘frase’, a relação entre locutor e editor é

assimétrica, bem como entre o editor e o leitor, pois cabe ao editor controlar a produção desse

exemplar textual, além da forma como ele será consumido pelos leitores. Como já ressaltado, o

editor seleciona os fragmentos do evento comunicativo que lhe interessam. Em sua produção,

como se vale apenas de excertos e preferências, ele desloca a fala do locutor para um novo

contexto. Importa lembrar que a simples supressão de elementos do evento comunicativo já é

suficiente para falar em retextualização e (re)contextualização. Quanto ao leitor, é ele refém

inevitável do editor, quem lhe proporciona o único acesso ao evento comunicativo. O editor,

destarte, é o elemento-chave, o poder imperante no gênero ‘frase’.

Corroborando esse entendimento, cabe considerar que, “como o produtor é um

indivíduo social num espaço social particular, a produção do signo é sempre afetada pelas

operações do poder” (KRESS, 1998, p. 70). As assimetrias nas interações entre indivíduos marcam

suas relações de poder e, por conseguinte, diferenciam suas possíveis produções, uma vez que

revelam variados graus de opacidade.

A fim de identificar, no gênero ‘frase’, os utentes e suas representações sociais como

locutores individuais ou institucionais, ou seja, assumindo individualmente a voz ou usando-a

para representar instituições, considerando-se a visão da ACD, relevante é o seguinte questionamento:

“[...] como é que os ‘dizentes’ podem ser representados – impessoal ou pessoalmente, individual ou

coletivamente, através de referência à sua pessoa ou a seu enunciado etc?” (LEEUVEN, 1998, p.

171, destaque do autor). O autor aponta que a autoridade dos enunciados está em estreita ligação

com a condição ou papel social e oficial dos “dizentes” ou do gênero.

Nas duas folhas seguintes, apresentamos a Figura 05, com diagramas baseados no

esquema de Leeuven (1998, p. 219) sobre os atores sociais, que muito nos auxiliarão a entender

os comentários sobre os exemplos relacionados ao gênero em estudo.
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Segundo Leeuven, as representações construídas nos discursos incluem ou excluem

atores sociais, segundo seus interesses e intenções em relação aos leitores a quem os produtores

se dirigem. Há exclusões que não deixam marcas na representação, tanto dos atores sociais

quanto de suas atividades. A supressão pode ocorrer por considerar-se que o supresso já é

conhecido do leitor ou, então, “[...] para bloquear o acesso ao conhecimento pormenorizado de

uma prática que, se representada em detalhe, poderia despertar [...]” (LEEUVEN, 1998, p. 183)

uma leitura não desejada ideologicamente pelo produtor do texto ou instituição a que ele se

vincula. Os atores sociais também podem ser inferiorizados através de elipses ou de redução da

quantidade de vezes que são explicitados no discurso.

Um dos aspectos da representação destacados por Leeuven diz respeito à escolha

entre referência genérica e específica, podendo os atores sociais surgir como classes ou como

indivíduos particulares e identificáveis. Eles são representados diversamente, de acordo com os

interesses dos editores ou dos órgãos a que servem ou, ainda, os tipos de leitores a quem se

dirigem. Nos meios de comunicação para a classe média, os agentes e especialistas

governamentais, quase sempre, são referidos nomeadamente e as pessoas comuns, genericamente,

o que se confirma em nosso material de análise. São raros os casos em que se especificam os

atores sociais comuns pelo nome e, quando isso ocorre, há uma indicação, por meio de um

aposto, que os vincula a uma pessoa reconhecida socialmente, a alguém famoso que lhes

serve de referência. Observemos a estratégia utilizada pelo editor para identificar uma locutora

não muito conhecida. No aposto, ele identifica a “pessoa importante” a quem o locutora está

ligada:

[93] “Não quero que o guri saia da barra da minha saia”.
Dona Marcelina, mãe do jogador Ronaldinho Gaúcho, que não se animou
com a proposta milionária do Barcelona (US$ 60 milhões) pelo passe de seu
filho (I – 23/02/00, destaque nosso).

As representações dos locutores também podem ser vistas na perspectiva da

indeterminação...

[...] quando os atores sociais são representados como indivíduos ou grupos
não-especificados e anônimos [e da] determinação [...] quando a sua identidade
é, de uma ou de outra forma, especificada. A indeterminação realiza-se
tipicamente através de pronomes indefinidos [...], usados numa função nominal
(LEEUVEN, 1998. p. 198/199,  destaque do autor).

Em suma, são possíveis várias formas de representações:

a. Representações anônimas:

A indeterminação anonimiza um ator social. O editor torna a identificação do

locutor irrelevante para o leitor.
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[94] “O pior são as baratas”.
De um guarda do Palácio da Alvorada, para os jornalistas que se assustaram
com a presença de ratos na residência oficial do presidente (V – 08/08/01).

b. Representações impessoais ou institucionais:

[95] “Todo acidente grave é singular porque adiciona vários elementos que
assim se encontram somente uma vez”.
(Trecho do relatório da Petrobrás sobre o afundamento da plataforma P-36) (E
– 25/06/01)

c. Representações pessoais:

Mulher:

[96] “Eu vou entertenir vocês”.
Luciana Gimenez, apresentadora da Rede TV!, que jura já estar conseguindo
raciocinar em português (V – 24/01/01).

Homem:

[97] “Se ficarem de fora, será a primeira vez em 500 anos”.
Miro Teixeira, deputado do PDT, sobre a possibilidade de o PFL ficar ausente
da composição das mesas da Câmara e do Senado (V – 21/02/01).

Criança:

[98] “Pode tirar foto da minha mãe, mas minha não”.
Sasha, filha da apresentadora Xuxa, para fãs brasileiras no aeroporto de Nova
York (I – 07/02/01).

d. Representações coletivas:

[99] “FMI, somos filhos de Zumbi”.
Refrão de ativistas na reunião de Porto Alegre (V – 07/02/01).

Os locutores podem ser representados através de processos de individualização ou

assimilação. A individualização realiza-se por meio da singularidade (locutores individuais:

homens, mulheres, crianças etc) e a assimilação, pela pluralidade. A pluralidade concretiza-se

através de elementos contáveis ou que denotam grupos de pessoas. A agregação, um caso particular

da assimilação, é relativa a grupos de participantes como “dados estatísticos” e quantifica

participantes. Nossa sociedade utiliza muito os números como processo argumentativo: sondagem

de opinião, inquéritos, pesquisa de mercado etc. Por isso, a agregação é usada, geralmente, para

regulamentar a prática discursiva e, consequentemente, produzir uma opinião consensual. Outro

caso de assimilação é a coletivização (acima exemplificado em “representações coletivas”),



111

através da primeira pessoa do plural ou substantivos que denotam grupos de pessoas (comunidade,

nação, os especialistas), indicando unanimidade, opinião ou posição comum entre elas.

Leeuven (1998, p. 197) aponta um outro aspecto, o da associação, em que se envolvem

atores sociais ou grupos deles, “referidos quer genérica quer especificamente”.

[100] “Os empresários neste governo são menos ouvidos que os integrantes
do MST”.
Abram Szajman, presidente da Federação do Comércio do Estado de São
Paulo (V – 24/01/01).

Ele prevê, ainda, outras categorias de representações, ressaltando que a diferenciação

distingue...

 [...] explicitamente um ator social individual ou um grupo de atores de um
ator ou grupo semelhante, criando a diferença entre o ‘self’ (próprio) e o ‘other’
(outro), ou entre ‘us’(nós) e ‘them’ (eles), como com ‘others’ (outros)
(LEEUVEN, 1998, p. 199, destaques do autor).

A explicação pode ser confirmada com o exemplo abaixo, em que a locutora se

diferencia de outros membros do grupo a que pertence em função do tempo de exercício da

profissão a que faz menção:

[101] “Se uma atriz iniciante me pedisse conselhos, eu diria: cuide do bumbum
e tenha um filho com um jogador de futebol”.
Irene Ravache, atriz, sobre os critérios usados pelos diretores para escalar
novas atrizes (I – 07/02/01).

Os atores sociais podem ser nomeados, quando são representados em sua

identidade única, ou podem ser categorizados, quando são representados por meio de

identidades e funções compartilhadas com outros. Verifica-se esse aspecto, considerando-

se o tipo de leitor para quem a publicação é dirigida. Segundo Leeuven, um jornal, se é de

classe média, nomeia um locutor com um estatuto mais elevado, já o jornal de classe

trabalhadora nomeia pessoas comuns.

O Diário de Pernambuco estabelece essa diferença entre pessoas comuns e de estatuto

elevado através da separação de suas falas, colocando-as em seções diferentes, estabelecendo,

assim, uma linha divisória clara entre as vozes reconhecidas e não-reconhecidas. Ainda em relação

aos locutores comuns, o jornal não identifica sua posição social nem interpreta sua fala, nem faz

uma leitura do evento comunicativo amplo. A seção “Frases” é usada para pessoas de

reconhecimento público e a seção “Falou e Disse”, para pessoas sem reconhecimento público.

Os exemplos que utilizaremos estão veiculados no caderno A2, da edição de 15 de abril de 2004.

Vejamos:
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a. “Frase”:

[102] “O Governo Federal está emperrando o andamento da Reforma Agrária.
Para uns temas, como cobrar INSS dos aposentados tudo muito rápido”.
Ronaldo Caiado, deputado (PFL – GO), criticando a falta de agilização na
Reforma Agrária (DP – 15/04/04).

b. “Falou e Disse”:

 [103] “A violência em Pernambuco vem maculando acentuadamente a imagem
de nosso Estado em âmbito nacional e internacional”.
Frederico Tadeu Carneiro – Recife (DP – 15/04/01).

A identificação ocorre, caracteristicamente, por meio de nomes próprios, podendo

ser: formal1  – sobrenome com ou sem títulos de distinção; semiformal – prenome e sobrenome;

e informal – prenome. Ocasionalmente, ocorre o que podemos chamar “[...] ‘ocultação do nome’:

letras ou números substituem nomes [...] de modo a que a nomeação possa ter significado enquanto

o nome é, ao mesmo tempo, ocultado” (LEEUVEN, 1998, p. 201, destaque do autor).

a. Nomeação formal:

[104] “Acho que nós, brasileiros, ainda não entendemos que a política externa
é interna”.
Fernando Henrique Cardoso, presidente da República, explicando que o que
acontece lá fora repercute aqui dentro (V – 17/01/01).

b. Nomeação semiformal:

[105] “Não sei se esse contubérnio vai durar até 2002”.
Leonel Brizola, sobre o ingresso de Anthony Garotinho no PSB de Miguel
Arraes (V – 26/12/01, retrospectiva).

c. Nomeação informal:

[106] “Exportar ou morrer”.
FHC, anunciando a nova prioridade do governo (V – 26/12/01).

[107] “O futebol vai morrer!”
Pelé, prevendo o futuro depois da confusão da Copa João Havelange (I – 31/
01/01).

1 Há uma questão cultural, nessa classificação de Leeuven, que a impede de ser regra geral. Por exemplo, para o
tratamento formal, no Brasil, prefere-se utilizar o prenome e o sobrenome juntos, inclusive, utilizar prenome precedido
de títulos de distinção, muitas vezes, sem os sobrenomes.
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Ainda em relação à nomeação, ela pode ocorrer sob a forma de honorificência,

acrescentando-se títulos de distinção, cargos ou, até mesmo, afiliação pessoal ou parentesco.

a. Nomeação por títulos e cargos:

[108] “Cadeia é castigo, e não colônia de férias”.
José Vicente da Silva, coronel e pesquisador do Instituto Fernand Braudel,
comentando a rebelião nos presídios paulistas (V – 26/12/01, retrospectiva).

b. Nomeação por afiliação (parentesco):

[109] “Não vou perdoar satanás”.
Minervina Jesus dos Santos, mãe do índio Galdino (V – 14/11/01).

Há mais duas categorias de representação dos atores sociais, a funcionalização e a

identificação. A funcionalização é referente a uma atividade, enquanto a identificação é uma

classificação, de certo modo, permanente (sexo, por exemplo). “A funcionalização ocorre quando

os atores sociais são referidos em termos de uma atividade, [...] de alguma coisa que fazem, por

exemplo, uma ocupação ou função” (LEEUVEN, 1998, p. 202).

[110] “O Carnaval mudou, os desfiles privilegiam o espetáculo visual em
detrimento do samba, do ritmo e do povo cantando”.
Paulinho da Viola, sambista (I – 31/01/01).

A identificação acontece quando os atores sociais são definidos não por aquilo que

fazem, mas pelo que são permanentemente. Leeuven (1998) distingue três tipos: classificação,

identificação relacional e identificação física.

a. Classificação:

Considera idade, origem, classe social, riqueza, raça, etnicidade, religião, sexo

ou orientação sexual, entre outros. O exemplo escolhido dá conta dos aspectos:

sexo, idade, classe social:

[111] “É a Xuxa que vem aí?”
Michael Freitas, garoto de 8 anos, do subúrbio carioca de Vicente de Carvalho,
vendo o tumulto provocado pela visita de Cherie Blair, mulher de Tony Blair,
a uma instituição local (V – 08/08/01).

b. Identificação relacional:

Tipo de identificação que representa os atores sociais em sua relação de parentesco ou

relação de trabalho. “A intromissão de tais relações na esfera das atividades públicas

pode ser classificada de ‘nepotismo’ ou corrupção” (LEEUVEN, 1998, p. 204-205).
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[112] “Quero dizer que empregarei meus parentes enquanto puder. Se puder
amparar minha família toda, eu a ampararei”.
Themístocles Sampaio, deputado federal (PMDB-PI) e nepotista convicto (V
– 16/02/00).

[113] “Acho que o Lula deveria ser mais democrático e deixar as pessoas
expor suas idéias”.
Supla, filho de Marta e Eduardo Suplicy, sobre a vontade de seu pai de disputar
pelo PT uma pré-candidatura à Presidência da República (I – 21/04/01).

c. Identificação física:

Esse tipo de identificação individualiza os atores sociais em suas características

físicas. “Essa identificação física proporciona aos atores sociais uma identidade

única na ausência temporária ou permanente de nomeação, e falo por intermédio

de um pormenor que ressalte” (LEEUVEN, 1998, p. 206).

[114] “Eu botei silicone porque estava chegando à fase em que o peito cai na sopa”.
Helô Pinheiro, a cinqüentona Garota de Ipanema (V – 25/07/01).

O fato de identificar a locutora como uma “cinqüentona” pode deixar transparecer

“uma aparente inocência empírica”, como afirma Leeuven (1998, p. 206), pois, mesmo quando

utilizada com o objetivo de classificação, a categoria de identificação física continua distinta,

por causa de sua obliqüidade, sua sobredeterminação.

Um outro modo de representar os atores sociais pode ser pelo aspecto interpessoal.

Para esses casos, pode também ser utilizado o termo avaliação, ou seja, os atores sociais são

avaliados quando rotulados como bons ou maus, amados ou odiados, admirados ou lamentados.

Há uma exploração de termos lingüísticos que indicam avaliação: o querido, o “filho-da-mãe”,

o desgraçado, o malfeitor.

[115] “Quero ser o jumentinho de Cristo”.
Padre Marcelo Rossi, negando que seja um padre pop (V – 25/07/01).

Continuando sua análise sobre os atores sociais, Leeuven acrescenta a diferenciação

entre personalização e impersonalização. Novamente fazendo uso de suas palavras, temos:

[...] escolhas representacionais que personalizam os atores sociais, representam-
nos como seres humanos, realizados através de pronomes pessoais ou
possessivos, nomes próprios ou substantivos [...] cujo significado inclui a
característica “humana”. Mas os atores sociais também podem ser
impersonalizados, representados por outros meios, por exemplo, através dos
substantivos abstratos, ou através de substantivos concretos cujo significado
não inclui a característica semântica “humana” (LEEUVEN, 1998, p. 208,
destaques do autor).
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Há dois tipos de impersonalização: a abstração e a objetivação.

a. A abstração:

Acontece quando os atores sociais são indicados através de um predicado alusivo

a uma qualidade que lhes é comum (os pobres, negros, os sem-terra, os sem-teto)

ou, em outras palavras, uma qualidade utilizada para designá-los.

[116] “O que a loura faz quando acorda? Volta para casa.”
Christine Fernandes, atriz e loura, contando uma piada no dia mundial da
“categoria” (V – 18/07/01).

b. Objetivação:

Acontece quando os atores sociais são representados através de uma menção a um

local ou coisa ligada diretamente a eles próprios ou à atividade a que estão relacionados,

ou seja, a objetivação realiza-se por meio de uma referência metonímica.

Entre os vários tipos de objetivação listados por Leeuven, relaciona-se aos exemplos

de nosso corpus “a autonomização do enunciado”:

[Trata-se de] uma forma de objetivação na qual os atores são representados
por meio de uma referência aos seus enunciados [...] e uma vez que empresta
uma espécie de autoridade impessoal aos enunciados, é muitas vezes utilizada
no âmbito de enunciados de porta-vozes oficiais e de elevado estatuto social
(LEEUVEN, 1998, p. 209).

Ainda segundo Leeuven, a autonomização do enunciado pode ocorrer em relação ao

próprio autor do artigo, quando representa a ele próprio, como se, por meio de sua pessoa, “os

fatos falassem por si”, ao revelarem-se através da permuta da referência anafórica pela referência

à sua pessoa em partes antecedentes ao texto. Considerando-se o gênero com que trabalhamos,

podemos verificar a autonomização do enunciado quando o editor nomeia a si mesmo, quase

sempre, de forma imperceptível, no final da página.

[117] “Genética é uma coisa hereditária”.
Alicinha Cavalcante, promoter do Programa Amaury Jr., ao ver a atriz
Ângela Vieira acompanhada da filha adolescente, tão bela quanto à mãe (V
– 01/03/00).
Editado por Júlio César Barros.

Os efeitos de sentido advindos do uso da impersonalização podem ser para encobrir

a identidade ou, mesmo, o papel dos atores sociais. Podem, também, assinalar autoridade

impessoal ou eficácia de uma atividade ou de uma qualidade de um ator social e podem, ainda,

acrescentar conotações negativas ou positivas a uma atividade ou enunciado de um ator social.



116

A impessoalidade é bastante explorada na linguagem burocrática, por ser essa relativa

às atividades que são estabelecidas a partir da negação da responsabilidade das pessoas, regida,

portanto, por procedimentos impessoais que, uma vez assentados, são, praticamente, impenetráveis

à ação humana. “Por fim, as abstrações acrescentam significados conotativos: as qualidades

abstraídas dos seus portadores servem, em parte, para os interpretar e avaliar” (LEEUVEN,

1998, p. 210).

De um modo geral, podemos até nos referir à impersonalização no que diz respeito

ao processo de produção do gênero textual ‘frase’, pois alguns editores se escondem por trás da

instituição, tendo em vista, às vezes, não encontramos seu nome na seção. É uma prática que se

confirma na revista Contigo e em Época, nessa última, de janeiro até setembro de 2001. A partir

dessa data, a seção passa a ser assumida por Elizário Goulart Rocha, substituído, em 12 de

novembro de 2001, por Neuza Sanches. Na revista Tudo, não há indicação do editor na página e,

enfim, nas revistas IstoÉ e Veja, como muito do material foi coletado via Internet, encontramos

a indicação do editor.

Ainda abordando a categorização dos atores sociais, Leeuven (1998) aponta a

“sobredeterminação” como o que acontece quando os atores são representados como participantes

de mais de uma prática social, concomitantemente. Alguns tipos de sobredeterminação apontados

pelo autor são: inversão, simbolização, e destilação.

a. Inversão:

Os atores estão ligados a duas práticas que, de certa maneira, se contrapõem.

[118] “Jesus era muito louco, não tinha esse rigor”.
Monique Evans, modelo, explicando que a igreja evangélica à qual pertence
permite o uso de minissaia (I – 27/06/01).

b. Simbolização:

“[...] ocorre quando um ator social ou um grupo de atores sociais ficcionais

representam atores ou grupos em práticas sociais não-ficcionais (LEEUVEN, 1998,

p. 212)” – poderíamos pensar em situações contrárias em nosso material de análise,

quando o editor utiliza a fala de personagens ficcionais.

[42] “Ataíde, sua vida sexual é que nem jogo de Seleção Brasileira: acontece
uma vez por mês e tem resultado desastroso!”
Caco Antibes, personagem de Miguel Falabella no Sai de Baixo, dia 29 (C –
07/08/01).

c. Destilação:

A sobredeterminação em que se combinam generalizações e abstrações. É uma

maneira de elevar as qualidades periféricas a estatuto de generalizações:
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A destilação é, assim, uma forma de sobredeterminação que liga atores sociais
a várias práticas sociais, abstraindo a mesma característica dos atores sociais
envolvidos nestas práticas (LEEUVEN, 1998, p. 214).

Por exemplo, um professor e um reverendo podem adotar alguns dos valores e modos

dos terapeutas, mas a terapia não é o essencial de suas atividades profissionais.

[119] “Recebemos uma golfada de e-mails e nem todos são denúncias. Há até
desabafos. Estou pensando em criar uma seção chamada ombro amigo”.
Anadyr de Mendonça Rodrigues, corregedora-geral da União (I – 14/04/01).

O quadro desenvolvido e apresentado por Leeuven (1998) mostra quais são as principais

estratégias com que os atores sociais podem ser representados no discurso. Como ele explica:

[...] nas práticas discursivas reais, as escolhas não precisam de ser sempre
rigidamente alternativas. As fronteiras podem ser deliberadamente tênues, com
o intuito de alcançar efeitos representacionais específicos, e os atores sociais
podem, por exemplo, ser não só classificados como também funcionalizados.
Nestes casos, no entanto, as categorias permanecem úteis para tornar explícito
como é que os atores sociais são representados (LEEUVEN, 1998, p. 216).

Trabalhando-se com essa rede de sistema proposta pelo autor, tem-se a vantagem de

articular o que os lingüistas tendem a afastar, pois se abarca uma série de sistemas lingüísticos

diferentes, que funcionam não com um fim em si mesmo, porém como diretamente envolvidos

na realização e verificação das representações dos atores sociais.

6.2. POSICIONAMENTOS DISCURSIVOS E IDENTIDADES SOCIAIS

Fairclough (2001) destaca que as identidades sociais se constroem através de posições

discursivas, ressaltando que essas posições se estabelecem mediante relações sociais negociadas

entre os participantes. Assim, ele apresenta três aspectos dos efeitos construtivos do discurso,

correspondentes a três funções da linguagem:

a. Função identitária – Faz referência à maneira e intensidade com que “o discurso

contribui [...] para a construção do que variavelmente é referido como ‘identidades

sociais’ e ‘posições de sujeito’ para os ‘sujeitos’ sociais e os tipos de ‘eu’”

(FAIRCLOUGH, 2001, p. 91, destaques do autor).

b. Função relacional – Diz respeito às relações sociais entre os participantes de um

discurso, à maneira como elas são negociadas e representadas.

c. Função ideacional – “Relaciona-se [...] aos modos pelos quais os textos significam

o mundo e seus processos, entidades e relações” (FAIRCLOUGH, 2001, p.92).

Liga-se à construção dos sistemas de conhecimentos e crenças.
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É fácil perceber que essas três funções da linguagem corroboram a visão de sujeito

defendida pela ACD. A construção de identidades sociais tanto ocorre em um discurso específico

como lhe é direcionada. Por conseguinte, situar identidades sociais em um texto, acompanhando

seu ethos, suas “faces”, é uma forma de estabelecer as relações entre as diversas vozes que nele

são representadas.

Desde que o gênero que estudamos se caracteriza como um texto de produção

complexa, em que o editor seleciona e retextualiza a fala do locutor, verificamos que as identidades

sociais do locutor são construídas através da manipulação de sua fala pelos diferentes editores.

Essa construção de identidades indica tanto o posicionamento ideológico do produtor textual

como seu modo de manipular os leitores.

[120] “É chato você ter que fazer força para trabalhar”.
Cazé Pessanha, apresentador de TV, que não quer renovar com a Globo porque
seu quadro não vai ao ar (T – 09/11/01).

[73] “Minha experiência na emissora não foi o que eu esperava. É chato ter
de fazer força para trabalhar, e é isso o que acontece”.
Cazé Pessanha, apresentador, que não vai renovar seu contrato com a Rede
Globo (I – 07/11/01).

[121] “Quero é sair daqui”.
Cazé, apresentador de TV, que não terá seu contrato renovado com a Globo (V
– 07/11/01).

Nos exemplos acima, as seleções e retextualizações são bem subjetivas. Confirmemos

as variações: “É chato você ter que fazer força para trabalhar!” [120]; “Minha experiência na

emissora não foi o que eu esperava. É chato ter que fazer força para trabalhar, e é isso o que

acontece” [73];  “Quero é sair daqui” [121]. Até mesmo os fragmentos da fala sublinhados, que

muito se aproximam entre si, apresentam duas diferenças sintáticas básicas: o uso do sujeito

explícito, “você”, e a substituição de conectores, “de” e “que”. No caso do pronome “você”,

verificamos que o locutor opta por utilizá-lo de forma indeterminada (ou mesmo fazendo uma

transferência de atribuição): “É chato você ter que fazer força para trabalhar”. Já o editor, ao

identificar o locutor, anula essa escolha discursiva: “Cazé Pessanha, que não quer renovar com

a Globo porque seu quadro não vai ao ar” [120].

Os editores (re)contextualizam a fala, quase sempre, segundo sua visão de mundo.

Essa tarefa pode ser tão pessoal, que não há garantias de que o contexto do evento comunicativo

amplo foi registrado realmente, para que o leitor faça sua interpretação ou leitura. Segundo as

palavras de Orlandi (2001, p. 76, destaque da autora), “o leitor tem sua identidade configurada,

enquanto tal, pelo lugar social em que se define ‘sua’ leitura, pela qual, aliás, ele é considerado

responsável”. Nessa perspectiva, o leitor, diante dos exemplares textuais, fica lesado em sua

posição ou lugar social em que deveria definir sua leitura, e, conseqüentemente, como os locutores,

em sua identidade.
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Nos (re)contextos dos exemplos [120], [73] e [121], observam-se diferentes graus

de subjetividade ou afastamento em relação ao evento-tema gerador da fala. Considerando-se o

exemplo [120], em “Cazé Pessanha, apresentador de TV, que não quer renovar com a Globo

porque seu quadro não vai ao ar”, o editor deixa explícito através de uma escolha lexical, o

verbo “querer”, que a decisão de renovar o contrato é do apresentador, e não da emissora. No

entanto, essa escolha lexical perde relevância, porque, de forma implícita, se suscita uma questão:

qual o interesse da emissora pela renovação do contrato se o programa “não vai ao ar”? Já no

(re)contexto do exemplo [73], “Cazé Pessanha, apresentador, que não vai renovar seu contrato

com a Rede Globo”, considerando-o isoladamente, a questão do poder de renovação fica ambígua,

não se sabendo se ele não vai renovar porque não quer ou porque não é do interesse da emissora.

No último exemplo, [121], “Cazé, apresentador de TV, que não terá seu contrato renovado com

a Globo”, o locutor perde, totalmente, sua subjetividade e o contrato é topicalizado.

Embora tenhamos observado diferentes práticas discursivas nas (re)contextualizações

da fala do locutor, uma prática foi comum entre os editores: a de proteger as “faces”. Resta-nos

identificar se foram as “faces” do locutor ou as da instituição. Aparentemente, as “faces” do

locutor foram protegidas, pois se restringe a ele a questão decisiva, o poder de renovar o contrato,

ou ao próprio contrato, nesse último caso, o poder “de ele mesmo se renovar”. Contudo, mediante

uma análise mais acurada e considerando-se a prática social, percebe-se que, como efeito de

sentido possível, o que ocorreu foi a proteção das “faces” da emissora, pois, ao não explicitar

seu poder para renovar o contrato, ela é mantida à distância, quase ausente, passando a imagem

de que as pessoas,  e apenas elas, e não as instituições, é que têm o poder de decidir sobre seus

próprios destinos.

Um gênero define-se em função de seus aspectos formais e como um tipo de

atividade em particular. No primeiro caso, diante da combinação de características,

procedimentos, relações, estruturação etc. em que concorrem as propriedades comuns e

similitudes dos elementos em consideração. O segundo caso, o de um tipo de atividade em

particular, pode ser mencionado em termos de uma seqüência estruturada de ações e de

envolvimentos dos participantes, quando as posições dos sujeitos são, socialmente, construídas

e reconhecidas. Verificamos, nos exemplos analisados, que ao sujeito-locutor, Cazé, nos três

casos, foram atribuídas posições diferentes pelos processos de retextualização e

(re)contextualização desenvolvidos pelos editores.

Na visão dialética apresentada por Fairclough (2001), da relação entre discurso e

subjetividade, os sujeitos tanto são posicionados e constituídos no discurso, como também são

transformadores à medida que se envolvem na prática contestadora e redefinidora das estruturas

discursivas (ordem do discurso) que os posicionaram. Se tomarmos os locutores como sujeitos

dos dizeres que lhes atribuem no gênero textual ‘frase’, verificamos que aspectos dessa visão

dialética, defendida pela ACD, ficam prejudicados em relação ao sujeito-locutor, tendo em vista

não lhe ser possível contra-argumentar, contestando a retextualização e a (re)contextualização

elaboradas pelo editor.
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Fairclough afirma que os sujeitos, mesmo sendo posicionados ideologicamente, têm

possibilidades de agir de maneira criativa, no sentido de executar suas próprias conexões,

considerando as diversas práticas e ideologias a que se expõem, e transformar e redefinir tanto

essas mesmas práticas e, até, ideologias, como as estruturas posicionadoras. Entretanto, é

importante acrescentar, considerando, principalmente, o gênero ‘frase’, que “o equilíbrio entre o

sujeito ‘efeito’ ideológico e o sujeito agente ativo é uma variável que depende das condições

sociais, tal como a estabilidade relativa das relações de dominação” (FAIRCLOUGH, 2001, p.

121, destaque do autor).

As relações de dominação estabelecem assimetrias que marcam as interações

mediante grandes diferenças de poder e, como tal, também marcam os discursos com variados

graus de opacidade (KRESS, 1998; PEDRO, 1998a). As assimetrias entre os participantes nos

acontecimentos discursivos, por exemplo, entre os locutores e os editores no gênero em estudo,

são determinadas a partir do poder que se confere a um dos participantes, por sua posição na

prática discursiva para controlar, em contextos socioculturais particulares, a produção, a

distribuição, o consumo textual e, conseqüentemente, a forma dos textos.

Assim, não nos restam dúvidas, quando afirmamos que o gênero ‘frase’ é construído

a partir de uma relação assimétrica, em que o editor, corroborado por sua prática discursiva,

detém o poder de criar representações em que os atores sociais, no caso específico dos sujeitos-

locutores, são posicionados segundo a imagem ou identidade que esse editor quer veicular e

sustentar.



7. GÊNERO TEXTUAL ‘FRASE’: PROCESSOS CONSTITUTIVOS

Se a imprensa não existisse, seria preciso não inventá-
la (BALZAC apud BERGER, 2002, p. 277).

Neste capítulo, serão enfocados os processos constitutivos do gênero ‘frase’, a

retextualização e a (re)contextualização, tendo-se por base, inicialmente, as idéias de Brémond

e Brémond (2002) sobre a uniformização das ofertas, ou seja, como as grandes agências noticiosas

controlam o que o público recebe.

Ainda, para o desenvolvimento deste capítulo, é crucial que se entendam os critérios

da edição. Os textos, às vezes, são recortados para “caberem nas seções”. O verbo “caber”, aqui,

com um duplo sentido, um, concreto, referente ao espaço físico, outro, abstrato, relativo ao

“espaço” ideológico (BERGER, 2002). Em suma, o editor retira palavras ou as substitui por

sinônimos, “limpa” e “enxuga” o texto, a fim de fazer com que ele tenha o “tamanho”

adequado para a coluna ou seção. Nesse contexto, muitas vezes, o locutor tem sua fala

descaracterizada, pois, via de regra, o editor passa a ter domínio sobre o discurso que cita

(MOUILLAUD, 2002).

7.1. AS REDES EDITORIAIS

7.1.1. Uniformização de ofertas

Brémond e Brémond (2002) afirmam que multinacionais controlam as informações

recebidas pelo público. Esse controle passa pela rentabilidade e o pelo exercício do poder. Como

esses grupos controlam, igualmente, os meios de divulgação, então, a manipulação passa também

pelas técnicas mercadológicas. Trata-se de uma maneira de difusão norteada por conteúdos

preestabelecidos, que chegam a ser mais importantes, por si mesmos, do que a expressão de

idéias e as circunstâncias da demanda real, o que viabiliza a publicação dos denominados “livros-

irmãos”. Esse fenômeno é chamado de “onipotência da difusão”.

Embora esses autores, em seu livro Las redes ocultas de la edición, façam uma

análise da edição do livro didático, consideramos que seu parecer também pode ser aplicado ao

gênero textual ‘frase’ e outros gêneros midiáticos. Comecemos com a citação abaixo:

A edição está hoje dominada por alguns gigantes: Bertelsmann, Vivendi-
Universal, Lagardère [...]. Para essas grandes empresas, o livro não é senão um
elemento em uma estratégia de controle, a nível mundial, de todos os aspectos
da comunicação, desde o livro à televisão, da imprensa escrita à internet. No
interior dessas gigantescas empresas, a rentabilidade e a lógica do poder são os
únicos critérios que orientam a produção de livros (BRÉMOND; BRÉMOND,
2002, p. 10, tradução nossa).
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É interessante como a onipotência de difusão se manifesta não só em livros, mas,

também, em outros suportes. No gênero que estamos analisando, verificamos esse fenômeno

através da repetição de “frases-irmãs” em diversos veículos de divulgação:

[122] “Se a intenção fosse matar, por que só 111, e não os 2.200 presos?”
Ubiratan Guimarães, em depoimento no início do seu julgamento (I – 27/06/
01).

[123] “Havia 2200 presos no Pavilhão 9 e apenas 111 morreram”.
Ubiratan Guimarães, coronel da reserva da PM, que comandou o massacre
do Carandiru (V – 27/06/01).

[124] “Só morreram 111”.
Ubiratan Guimarães, coronel da PM que comandou o massacre do Carandiru
(E – 25/06/01).

A onipotência da difusão e, sua conseqüência, a uniformização de oferta são

fenômenos editoriais que predominam em livros didáticos e outros livros-irmãos, por exemplo,

e em outras produções menos abrangentes, como em textos do gênero ‘frase’, de conformidade

com os exemplos acima registrados. Constatamos que, das cinco revistas trabalhadas em nossa

pesquisa, três são da mesma editora (Abril): Contigo, Tudo e Veja. Assim, encontrar “‘frases’-

irmãs” nessas revistas não há que ser estranho, pois pertencem à mesma rede, tendo,

presumivelmente, um mesmo interesse ideológico. No entanto, há o caso dos exemplos acima,

em que as “’frases’-irmãs” foram veiculadas por publicações de editoras diferentes, sendo elas,

na ordem, Editora Três (IstoÉ), Editora Abril (Veja) e Editora Globo (Época).

7.1.2. Autonomia do editor

Ainda em consonância com Brémond e Brémond, há o predomínio dos grandes

grupos editoriais sobre os demais, menos potentes, e sobre a mídia em geral. Seu poder estaria

além das linhas editoriais de suas publicações. A mundialização, a concentração e o “marketing”

têm, “[...] desde o ponto de vista cultural e político, efeitos perversos amplamente ocultados

pela imagem que a edição quer dar de si mesma” (BRÉMOND; BRÉMOND, 2002, p. 11, tradução

nossa).

Por certo, o poder de um editor, necessariamente, limita-se ao direcionamento editorial

da publicação em que ele atua, que, por sua vez, se ajusta aos interesses de uma rede que envolve

várias outras publicações. Isso nos permite falar em vulnerabilidade ou, digamos, em “fragilidade”

dos editores-chefe dos grandes grupos. Referindo-se ao caso da saída de um editor de Havas

Advertising and Publicis, cuja composição acionária passou a contar com a participação do

grupo francês de mídia Vivendi, Brémond e Brémond (2002, p. 44, tradução nossa) afirmam:

“Essa saída lança luz sobre a fragilidade das funções e o caráter limitado do poder daquele que

aparece como chefe de empresa de um editorial que não é, senão, um dos elementos de uma

multinacional”. Esse é um fenômeno chamado por eles de “deslizamento de poderes”.
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Como um outro exemplo, os autores selecionam trecho de uma entrevista concedida

por Karl Zéro, do Canal Plus, da França, ao jornal Le Monde, também francês:

Le Monde – O recente controle do Canal Plus pela Compagnie Genérale de
Eaux (CGE) não põe em perigo sua liberdade de expressão?
Karl Zéro – O acordo inicial especificava com toda claridade que havia três
áreas sobre as quais não se podia investigar: o futebol, o cinema e a CGE [...].
Considero normal que um difusor imponha suas exigências. Se você quer ter
uma independência total, tem que fazer uma “televisão pirata”. Esse acordo
limita um pouco nossas ambições, porém isto é assim em toda parte. Pelo menos,
eu tenho a coragem de dizer (BRÉMOND; BREMOND, p. 56-57, tradução
nossa).

Assim, temos uma luz eficaz sobre um aspecto já ressaltado neste trabalho, o poder

do editor no sentido de manipular a fala do locutor para sua retextualização e de filtrar dados

essenciais no processo de (re)contextualização. Um poder que, certamente, é limitado. Em suma:

“Quase todo veículo de informação segue uma linha editorial – conjunto de convicções que

defende em seus editoriais – e é praticamente inevitável que ela tenha alguma influência no

tratamento das notícias” (GARCIA, 2003, p. 112).

Enfim, não se nega certo poder ao jornalista ou editor, desde que, é claro, limitado

pelos interesses da empresa:

É verdade que o jornalista tem uma margem de autonomia importante e seu
comentário não é ditado pelo proprietário do jornal. Até é de desejar um pouco
de impertinência, porém, segundo as modalidades e os limites compatíveis
com os interesses da empresa (BRÉMOND; BRÉMOND, 2002, p. 56, tradução
nossa).

Os processos de retextualização e (re)contextualização do gênero ‘frase’ são norteados

pela autonomia do editor compatível com os interesses da organização que controla o suporte

em que se dá sua fixação. A autonomia em referência pode ser identificada na seleção das ‘falas’,

na retextualização e nos comentários tecidos na (re)contextualização:

[35] “Ele é bonito e tem cara de gente da minha família!”
Caetano Veloso, sobre o terrorista Osama bin Laden. A semelhança entre os dois
foi alvo de uma brincadeira fotográfica que circula pela internet (T – 23/11/01).

[36] “Osama bin Laden é um homem bonito”.
Caetano Veloso, cantor e compositor (V – 21/11/01).

[37] “Bin Laden é um homem bonito e se parece com pessoas de minha família.
Mas sou contra o terrorismo”.
Caetano Veloso, no lançamento de seu CD duplo, Noites do Norte ao Vivo,
em resposta a charges que circulam na Internet, nas quais o cantor apareceu
caracterizado como o milionário saudita (E – 19/11/01).
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[38] “Osama Bin Laden é um homem bonito e se parece com algumas pessoas
da minha família”.
Caetano Veloso, compositor e cantor, sobre as montagens que circulam na
internet nas quais ele aparece caracterizado como o terrorista (I – 21/11/01).

[63] “Ele é bonito e tem cara de gente da minha família!”
Caetano Veloso, cantor, sobre o terrorista Osama bin Laden (T – 21/12/01,
retrospectiva).

Vale destacar que apenas o editor do exemplo [37] registrou o fragmento de fala em

que o locutor ressalta que é contra o terrorismo e, na (re)contextualização, é o único a utilizar

uma expressão positiva em referência a Osama, “milionário saudita”.

7.1.2.1. A escolha lexical

A autonomia dos editores também decorre de escolha lexical. Foi a Sociolingüística

Interacional que reforçou a visão do valor da escolha lexical como um indicativo do poder do

falante. Duranti (1992) destaca que, às vezes, a escolha lexical mostra de que lado do referente

social o falante está. A preferência por certos itens lexicais é vista como definida por certas

propriedades do contexto, tais como as que se reportam a status social e classe. Uma escolha

lingüística particular pode revelar aspectos do contexto em que se pressupõe ou se constrói a

interação. Por isso, em alguns casos, de fato, linguagem é contexto, segundo o autor.

Duranti é de opinião que a escolha lexical revela, claramente, o papel das palavras

como medium entre diferentes versões do mundo e, não raro, conota a coexistência dessas versões

no ato de fala. Alguns aspectos podem ser analisados através da escolha lexical, como o emprego

de verbos e suas flexões, o eufemismo e o disfemismo, a adjetivação etc.

a. Verbos

Podemos recorrer aos seguintes exemplos (destaques nossos):

[125] “Liguei para a minha mãe e disse: Vou dormir com a senhora hoje. E
dormi agarradinho com ela”.
José Ignácio Ferreira, governador do Espírito Santo, que se diz preocupado
com a família desde que estouraram as denúncias de corrupção em seu governo
(I – 01/08/01).

[126] “Liguei para minha mãe e disse: vou dormir com a senhora hoje. E
dormi agarradinho com ela”.
José Ignácio Ferreira, governador do Espírito Santo, que está preocupado
com a família desde que estouraram as denúncias de corrupção em seu governo
(T – 03/08/01).

A escolha de um verbo pode demonstrar o grau de comprometimento do editor, se

ele ocorre com o que está registrado. Os exemplos [125] e [126] utilizam, respectivamente, os

verbos “dizer” e “estar” em construções sintáticas que resultam em leituras pragmáticas

diferenciadas do que foi retextualizado e (re)contextualizado.  Observa-se nas
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(re)contextualizações que, no exemplo [125], a escolha verbal distancia o editor da fala do locutor,

para quem fica a responsabilidade pelo conteúdo retextualizado, quanto a sua elocução e

interpretação, já em [126], o editor é que assume a interpretação da fala do locutor.

b. Eufemismo e disfemismo

Algumas escolhas lexicais permitem suavizar o que um locutor diz, revelando

precaução do editor. Na ‘frase’, recorre-se a um eufemismo que, claramente, dissimula uma

conotação desagradável:

[127] “Pára de servir salgadinho, porque senão ninguém entra na festa”.
José Possi Neto, organizador do Oscar do cinema brasileiro, orientando os
assistentes para suspender o coquetel no salão do Hotel Quitandinha, em
Petrópolis. (V – 23/02/00, destaque nosso).

Observamos que, de certa forma, o termo “orientando” não reflete o ato de linguagem

produzido pelo locutor: “‘Pára de servir salgadinho [...]’. José Possi Neto, organizador do

Oscar [...] orientando os assistentes para suspender [...]”. Uma pessoa com o poder social de

organizador de um evento importante (Oscar do cinema brasileiro), que utiliza a forma imperativa

“pára!”, a fim de dirigir-se a seus subalternos (os assistentes), provavelmente, não estaria

“orientando”, porém mandando mesmo, exercendo seu poder. A palavra “orientando”, por certo,

decorreu de uma escolha do editor para “salvar a face” do locutor. Se isso foi o que ocorreu,

então o editor, exercendo sua relativa autonomia, entrou em choque com as orientações sobre o

uso de eufemismo: “Não compete ao jornalista suavizar a informação com palavras que lhe

pareçam mais agradáveis” (MANUAL... 2001, p. 68).

O inverso do eufemismo ocorre com o disfemismo, a escolha de termos pejorativos

que reforçam uma opinião negativa veiculada, tratando-se de uma figura bastante utilizada no

humor e na ironia, propósitos comunicativos freqüentes no gênero ‘frase’.

[128] “Espero que Marina de Sabrit consiga fazer seus dois maridos felizes”.
Nicéia Pitta, insinuando que seu ex-marido, o prefeito Celso Pitta, tem um
caso com a socialite paulistana (V – 26/04/00, destaques nossos).

O exemplo mostra uma contraposição entre a escolha lexical de Nicéia Pitta, ao

afirmar que Marina de Sabrit tem um “segundo marido” (eufemismo e ironia) e a do editor, ao

preferir o termo “caso” (disfemismo em relação ao termo “marido”). É claro, que além da escolha

lexical, o editor muda o foco da retextualização. Observamos que, na (re)contextualização, o

editor desloca o foco de Marina de Sabrit para Celso Pitta. Outro aspecto a destacar é a evocação

na retextualização da novela de Jorge Amado “Dona Flor e seus dois maridos”.

c. Adjetivação

Os adjetivos indicam avaliação, seu uso revela a falta de neutralidade diante do que

se vê ou se participa. Através da escolha de determinados adjetivos, os editores se posicionam

em relação ao que publicam, evidentemente, segundo sua relativa esfera de independência.
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[129] “Garotinho não sabe administrar coisas grandes”.
Luís Inácio Lula da Silva, candidato eterno à Presidência pelo PT,
questionando a capacidade do governador do Rio para ocupar o lugar de FHC
(V – 05/04/00, destaque nosso).

O adjetivo “eterno” caracteriza ironicamente o substantivo: “candidato eterno à

presidência” faz referência, sem dúvida, aos freqüentes fracassos de Lula como candidato à

presidência ou às diversas vezes em que se candidatou para o cargo. Talvez o editor o utilize

como indicativo implícito de que o locutor deveria questionar também sua falta de condições

para vencer a eleição.

7.1.2.2. Estereotipagem de personalidades públicas

Brémond e Brémond (2002) continuam suas denúncias, afirmando que grandes

empresas se articulam de tal forma que põem em funcionamento o que se denomina de

“mecanismos de uniformização”. Como funcionam esses mecanismos? A oferta no mercado

editorial passa por uniformização de pontos de vista, de conteúdos e, até mesmo, de estereotipagem

de personalidades públicas.

Esse último aspecto, o da estereotipagem de personalidades, confirma-se, facilmente,

nos exemplos que seguem, em que estão envolvidos três personagens, um político, um ator e um

apresentador. Neles, observamos as estratégias discursivas dos editores, a serviço de linhas

editoriais, nas escolhas das falas, nas retextualizações e nas (re)contextualizações que fazem, e

em como as fazem. Antes, porém, evoquemos registro que o filósofo Soren Kierkegaard fez em

seu diário, em 1848:

De fato, se a imprensa diária, tal como acontece com outros grupos profissionais,
tivesse de pendurar um letreiro, seus dizeres deveriam ser os seguintes: aqui
homens são desmoralizados com a maior rapidez possível, na maior escala
possível ao preço mais baixo possível (KIERKEGAARD apud BERGER, 2002,
p. 275).

Os exemplos:

a. Personagem A – Anthony Garotinho:

[130] “Tinha muito peixe para pouca água. Por isso muitos morreram
sufocados. A mortandade foi devido à superpopulação de peixe”.
Anthony Garotinho, Governador do Rio de Janeiro, explicando a causa mortis
de toneladas de peixes na Lagoa Rodrigues de Freitas, o mais novo esgoto a
céu aberto (V – 22/03/00).

[131] “Vamos distribuir camisinhas para os peixes, para que eles não se
reproduzam mais”.
Mário Moscatelli, biólogo, respondendo ao governador (V – 22/03/00).
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[132] “O governador é um frouxo, incompetente”.
Eurico Miranda, deputado federal (PPB-RJ) e presidente eleito do Vasco da
Gama, criticando a ordem do governador do Rio de Janeiro, Anthony Garotinho,
que cancelou a partida final da Copa João Havelange depois que desabou uma
parte do alambrado do estádio de São Januário (V – 10/01/01).

[133] “Não sei se Garotinho é evangélico ou se o discurso é só conveniência.
Para mim, ele é apenas um herege”.
José Aníbal, presidente do PSDB, sobre o governador do Rio, Anthony
Garotinho, do PSB (E – 06/08/01).

[134] “Se o Garotinho ficar embaixo da mesa, tudo bem”.
Leonel Brizola, líder do PDT, sobre a possibilidade de se sentar à mesa para
negociar uma aliança com o governador do Rio, Anthony Garotinho (V – 27/
03/02).

b. Personagem B – Reynaldo Gianecchini:

[67] “Sei que vão dizer que o Gerald está me usando para fazer sucesso e eu o
estou usando para ganhar um certo respeito no teatro. Tudo é mentira e tudo
é verdade”.
Reynaldo Gianecchini, ator e modelo, mostrando-se profundo no ensaio da
peça Príncipe de Copacabana, dirigida por Gerald Thomas (V – 11/04/01).

[68] “Preciso de um ator despreparado para viver um príncipe despreparado”.
Gerald Thomas, diretor teatral, justificando a montagem de O Príncipe de
Copacabana, peça baseada em Hamlet, com o galã Reynaldo Gianecchini (V –
31/01/01).

c. Personagem C – Luciana Gimenez:

[135] “Vocês viram o vexame da Seleção? E o Ronaldinho, que nem tocou na
bola?”
Luciana Gimenez, apresentadora, referindo-se à derrota do Brasil para o
Uruguai, em seu programa Super Pop, da Rede TV (I – 11/07/01).

[136] “Sou fiel, porém já não fui diversas vezes”.
Luciana Gimenez, modelo e apresentadora (I – 16/08/01).

[96] “Eu vou entertenir vocês”.
Luciana Gimenez, apresentadora da Rede TV!, que jura já estar conseguindo
raciocinar em português (V – 24/01/01).

[77] “Tem um pH D balanceado”.
Luciana Gimenez, apresentadora de TV, referindo-se ao pH (nível de acidez)
do xampu que anuncia em seu programa, SuperPop (T – 16/11/01).

Os exemplos, nos três casos, falam por si. Os locutores são estereotipados tanto por

meio de suas próprias falas como através das falas de outrem. Os editores, talvez, façam questão

de selecionar essas falas, em detrimento de outras que não seriam relevantes aos perfis
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estereotipados que pretendiam para os personagens envolvidos. Em relação ao exemplo [135], é

interessante considerar o contexto situacional: Ronaldinho não havia sido convocado para aquele

jogo. Contrapondo-se aos exemplos acima, temos as seguintes orientações para jornalistas, do

“Manual de redação e estilo”, de O Globo:

O Jornal não acolhe manifestações de preconceito e só as registras em tom
ostensivo de denúncia. Isso inclui preconceitos sobre etnia, nacionalidade,
características físicas ou mentais, religião, preferência sexual etc.
[...].
Há preconceitos nas tentativas de provocar o riso do leitor às custas do
comportamento provinciano ou de falta de elegância de alguns
personagens (GARCIA, 2003, p. 119-120).

Aos dois preceitos, acrescenta-se que, também, o jornalista recebe orientação para

não divulgar declarações aparentemente absurdas, se não as confirmar, antecipadamente, com o

declarante:

As pessoas mais equilibradas podem fazer declarações aparentemente absurdas,
contrariando suas próprias idéias, fatos conhecidos ou senso comum. Uma vez
estabelecido que o declarante disse isso mesmo – e o fez intencionalmente – a
declaração deve ser registrada, obrigatoriamente acompanhada de informação
sobre sua natureza fora do comum (GARCIA, 2003, p. 40).

Diante disso, constata-se o óbvio: a “teoria” é subjugada à prática, pois mais vale à

mídia vender do que respeitar suas próprias regras e, muito menos, as pessoas, esquecendo-se,

mesmo, de um outro aspecto que defende, o de que “a ofensa é definida por quem a recebe, não

por quem a comete” (GARCIA, 2003, p. 119).

7.2. MARCAS DO EDITOR NOS PROCESSOS CONSTITUTIVOS DO GÊNERO ‘FRASE’

A prática discursiva do gênero ‘frase’ envolve os processos de retextualização e

(re)contextualização. No primeiro, o editor fragmenta ou estabelece um recorte do evento

comunicativo escolhido, segundo seus propósitos ou os da instituição a que serve. O segundo

processo é o da (re)contextualização. Ao descontextualizar o evento comunicativo, o editor

necessita definir um novo contexto, o que denominamos de (re)contexto, por ser de sua

inteira responsabilidade, por não passar para o leitor a segurança da legitimidade da

contextualização.

Por conta dos processos descritos, várias estratégias discursivas podem ser

identificadas, destacando-se entre elas:

a. Os editores podem escolher espaços discursivos distintos para o mesmo tópico

referencial ou informativo.
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b. Os editores retextualizam as falas dos locutores segundo critérios subjetivos. Por

isso, mesmo estando entre aspas, as falas podem apresentar variações lexicais,

sintáticas, semânticas e pragmáticas.

c. Alguns editores retextualizam seus próprios textos, em suas retrospectivas.

d. Os editores (re)contextualizam as falas retextualizadas a fim de situá-las nas

subjetividades deles próprios ou, talvez melhor, em “seus” contextos (admitindo-

se, para o pronome “seu”, toda a carga de ambigüidade permissível nessa

construção semântico-sintática).

7.2.1. Retextualização e (re)contextualização: os espaços discursivos

A primeira das estratégias discursivas acima consiste no fato de os editores poderem

escolher espaços discursivos distintos para o mesmo tópico referencial ou informativo.

Quanto à escolha de espaços discursivos distintos para um mesmo tópico, convém

considerar que ele, quando não é retextualizado, geralmente, é (re)contextualizado. Como a

retextualização e a (re)contextualização são tarefas do editor, poder-se-ia considerar o resultado

como algo uno e indivisível, não fossem o uso de aspas na parte retextualizada, induzindo o

entendimento de transcrição literal da fala, ou seja, de ela ser  textual ou, pelo menos, disso se

aproximar,  e o fato de a (re)contextualização ser, totalmente, da responsabilidade interpretativa

do editor.

A fala, na retextualização, é caracterizada como discurso direto (DD), como indicativo

do status discursivo de citação direta. O enunciado deixa “aparecer o discurso de origem através

de ‘janelas’ com aspas” (MOUILLAUD, 2002, p. 136, destaque do autor). Quando a informação

integra a (re)contextualização, há uma visível mudança no status do enunciado, tendo-se em

vista os enunciados, em uma primeira situação, conservarem determinados graus de exterioridade

e, em uma segunda, ao serem manipulados por um editor, apresentarem diferentes graus de

aproximação ou afastamento.

No Quadro 08, adiante, cotejamos exemplares textuais que apresentam espaços

discursivos distintos para um só tópico referencial. Na coluna da direita, tecemos breves

comentários.
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Quadro 08 – Espaços discursivos distintos para um mesmo referente.

RETEXTUALIZAÇÕES

[71] “Os animais não podem ficar
enjaulados em apartamentos. Tenho
um irmão excepcional, que gritava
muito quando era pequeno e
incomodava os vizinhos. Por isso não
podíamos morar em apartamentos.
Assim é também com os animais”.
Vera Loyola, “socialite” (I – 24/01/01).

[138] “Nós temos hoje a consciência
de que acelerar a economia demais
acaba levando a uma derrapagem,
uma colisão”.
Armínio Fraga, presidente do Banco
Central (E – 26/02/01).

[140] Podem me chamar de louca, mas
eu vi duendes em meu quarto”
Xuxa, apresentadora de tevê (I – 29/
08/01).
[141] “Podem me chamar de louca,
mas eram duendes o que eu vi. Quando
puxei a coberta da cama, vi uma
cabecinha rindo. Fiquei apavorada”.
Xuxa, apresentadora de TV (E – 27/
08/01).

(RE)CONTEXTUALIZAÇÕES

[137] “Tenho um irmão excepcional
que gritava muito quando era pequeno
e incomodava os vizinhos, por isso não
podíamos morar em apartamento.
Assim é o caso dos animais”.
Vera Loyola, “socialite”, explicando
por que é contra ter bicho de estimação
em apartamento (V – 24/01/01).

[139] “Acelerar demais acaba levando
a uma derrapagem, uma colisão, uma
ressaca, que temos de evitar”.
Armínio Fraga, presidente do Banco
Central, sobre o crescimento da
economia (V – 28/02/01).

[142] “Não posso conversar com
pessoas que nem acreditam em Papai
Noel”.
Xuxa, recusando-se a discutir sua
crença nos duendes (V – 29/08/01).

COMENTÁRIOS

Verifica-se que o tópico informativo
sublinhado ocupou espaços discursivos
distintos. No primeiro exemplo [71],
o editor utiliza o DD, reproduzindo a
fala da locutora, inclusive reforçado
pelo uso das aspas. Em [137], o editor
opta por colocá-lo em seu espaço
discursivo.

O tópico “acelerar a economia”, no
exemplo [138], está na retextualização
e em [139] aparece na
(re)contextualização, em forma
parafrástica – “o crescimento da
economia”, complementando o sentido
da retextualização  (acelerar o quê).
Considerando-se o segundo exemplo
isoladamente, não é possível identificar
se a paráfrase resulta de voz do locutor
ou é uma voz assumida pelo editor.

Os DDs “mas eu vi duendes”, em
[140], e “mas eram duendes o que eu
vi”, em [141], passam, no exemplo
[142], para  “sua crença em duendes”,
na forma  nominalizada na (re)
contextualização.

Os exemplos confirmam que os editores podem trabalhar indistintamente com os

tópicos, inserindo-os na retextualização ou na (re)contextualização. Desse modo, um contexto

lingüístico poderá transformar-se em contexto situacional ou vice-versa, ocorrendo uma

retextualização ou uma (re)contextualização. Mais do que uma opção lingüística de construções

sintáticas e decisões de localização do tópico informativo, essa prática discursiva revela uma

prática social: a do “quarto poder” que se apropria das falas ou vozes sociais, manipulando-as,

pois, no dizer de Mouillaud (2002, p.119), “o jornal tem a tendência a tratar os enunciados dos

quais não é o autor como se fossem seus”.

Os contextos lingüístico e situacional, nesse gênero, podem se intercambiar, como

afirmamos acima. Contudo, uma outra estratégia pode ser utilizada pelo editor em relação aos

contextos. Ele pode indicar o contexto situacional também na retextualização, através da

parentetização, ocasionando um “deslocamento situacional” (MARCUSCHI, 2001b, p. 61). A

parentetização servirá para referenciar elementos do evento comunicativo em que a fala

selecionada estava inserida.
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[143] “Nos intervalos (da gravação da novela Força de um Desejo) tinha
guarda-sol e água-de-coco para mim, para a Malu Mader e para o Fábio
Assunção, e nada para os atores negros”.
Paulo Betti, ator da Globo, em entrevista à revista Contigo (V – 17/01/01,
destaque nosso).

7.2.2. As marcas do editor na retextualização

Neste item, abordamos a segunda estratégia discursiva, a de que “os editores

retextualizam as falas dos locutores segundo critérios subjetivos. Por isso, mesmo estando entre

aspas, as falas podem apresentar variações lexicais, sintáticas, semânticas e pragmáticas”.

A retextualização das falas segundo critérios subjetivos é estratégia de fácil

comprovação, pois, mesmo sendo destacadas com aspas, delimitando-se as vozes dos locutores,

as falas podem apresentar variações lexicais, sintáticas, semânticas e pragmáticas. Se bem que,

em muitos casos, não seja possível analisar essas variações separadamente, pois é mais do que

sabido que, na língua em uso, elas estão inter-relacionadas.

A explicação que Marcuschi (2001b) dá para a prática de retextualização é

significativa para o material que estamos estudando. Para o autor, sempre que repetimos ou

relatamos o que alguém disse, até mesmo quando pretendemos citá-los ipsis verbis, estamos

transformando, reformulando, modificando e recriando uma fala em outra.

O processo de retextualização “envolve operações complexas que interferem tanto

no código como no sentido e evidenciam uma série de aspectos nem sempre bem-compreendidos

da relação oralidade-escrita” (MARCUSCHI, 2001b, p. 46). Segundo ele, é comum realizarmos

ações lingüísticas bem complexas, quando repassamos para alguém algo que nos foi informado

por outrem. Os casos de retextualização apresentam graus de interferência muito grandes, pois

intervimos tanto na forma e substância da expressão, como na forma e substância do conteúdo,

sendo que, nesse segundo conjunto, a questão se torna muito mais delicada e complexa.

Das possibilidades de retextualização apontadas por Marcuschi, duas são de uso

freqüente no gênero textual ‘frase’: da “fala para a escrita” e da “escrita para a escrita”. O autor

também reforça a idéia de que as operações utilizadas no processo de retextualização são atividades

executadas de forma consciente. As operações vão desde as estratégias de regularização lingüística

(norma lingüística padrão, correção intuitiva) até operações que chegam a afetar...

[...] as estruturas discursivas, o léxico, o estilo, a ordenação tópica, a
argumentatividade e acham-se ligadas à reordenação cognitiva e à
transformação propriamente dita que atinge a forma e a substância do conteúdo
pela via da mudança na qualidade da expressão (MARCUSCHI, 2001b, p. 55,
destaque do autor).

Dois pontos são destacados no processo de retextualização (editoração): a eficácia

comunicativa e a gramaticalidade do texto. Assim, se o editor respeitar esses dois aspectos,

pode-se considerar que o processo de retextualização é aceitável, já que não se trata de um
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gênero que é “genuinamente primeira-geração de mensagem” (JONSON; LINELL apud

MARCUSCHI, 2001b, p. 64).

Em relação a um exemplo de retextualização, Marcuschi comenta: “Não há

propriamente um falseamento, mas algo muito próximo na medida em que a fantasia ficou solta

com a aplicação exagerada do princípio de expansão sem motivação ou autorização textual”

(MARCUSCHI, 2001b, p. 111, destaque do autor). Não podemos falar em autorização textual

em relação à ‘frase’, mas podemos verificar a expansão, tomando por base os textos que podem

ser comparados.

Marcuschi aponta algumas estratégias como pertinentes para o processo de

retextualização: eliminação de pronomes, reordenação tópica, redução nas formas oracionais.

Na retextualização, pode ocorrer, também, a perda ilocutória. “Pode-se dizer que, mais do que

no plano semântico, é no aspecto pragmático que as retextualizações alteram sobremaneira o

conteúdo do texto original” (MARCUSCHI, 2001b, p. 115, destaque do autor).

Na prática da retextualização, observamos, em nosso objeto de análise, desde a

colagem, passando por acréscimos de termos e informações, mudanças na pontuação, até

alterações semânticas pequenas ou, mesmo, expressivas.

7.2.2.1. Colagem

Verificamos que a colagem da ‘fala’ se dá entre revistas diferentes, da mesma editora

e de editoras distintas. Talvez pudéssemos inferir que as revistas com as datas posteriores é que

fizeram a colagem, contudo esse raciocínio não é seguro, pois é comum revistas com datas de

meio de semana já começarem a circular no final da semana anterior.

No Quadro 09, apresentam-se alguns casos de colagem, envolvendo diferentes

revistas. Na coluna central estão as retextualizações comuns às revistas indicadas nas colunas

laterais, em que se identificam, inclusive, as editoras a que pertencem.
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Nas retextualizações e (re)contextualizações há indícios ou pistas de que as falas

foram  retextualizadas de situações orais e, no entanto, todas são repetições literais, uma da

outra, independentemente de seus tamanhos.

7.2.2.2. Transposição oracional

Transposição oracional é mais uma das práticas do editores em suas retextualizações:

Na reprodução de declaração textual, seja fiel ao que foi dito, mas, se não for
de relevância jornalística, elimine repetições de palavras ou expressões da
linguagem oral: hum, é, ah [...] Para facilitar a leitura, pode-se suprimir trecho
ou alterar a ordem do que foi dito – desde que respeitado o conteúdo
(MANUAL... 2001, p. 39, destaque nosso).

Exemplos (destaques nossos):

[151] “Sou safado. Se não existissem leis, namoraria a mulher do próximo”.
Dorival Caymmi, músico (I – 19/09/01).

[152] “Se não existissem leis, namoraria a mulher do próximo. Sou safado”.
Dorival Caymmi, músico (T – 14/09/01).

Para o Manual da Folha de São Paulo, não haveria relevância jornalística ou alteração

de conteúdo se repetições fossem suprimidas ou expressões deslocadas. Contudo, não é assim

que julgamos em ACD. Repetições podem revelar o destaque que se dar a uma idéia ou, mesmo,

Quadro 09 – Colagens nas retextualizações

(RE)CONTEXTUALIZAÇÕES

EDITORA TRÊS

[105] Irene Ravache, atriz, sobre os
critérios usados pelos diretores para
escalar novas atrizes (I – 07/02/01).

EDITORA TRÊS

[145] Anadyr Rodrigues,
corregedora-geral da União, cansada
das críticas feitas a sua aparência (I –
28/04/01).

EDITORA GLOBO

[147] David Zylbersztajn, da
Associação Nacional de Petróleo, sobre
seu silêncio acerca do acidente com a
plataforma da Petrobrás (E – 02/04/01).

EDITORA ABRIL

[149] Luciano Szafir, no Gabi, dia 8
(C – 21/08/01).

RETEXTUALIZAÇÕES

“Se uma atriz iniciante me pedisse
conselhos, eu diria: cuide do bumbum
e tenha um filho com um jogador de
futebol”.

 “Tenho o direito de ser feia, pô!”

“Daqui a pouco vão pedir para me
manifestar também sobre a queda da
Mir”.

“Não tenho nada contra quem é gay,
mas não gosto de homem e adoro
mulher. E não admito que alguém
duvide disso!”

(RE)CONTEXTUALIZAÇÕES

EDITORA GLOBO

[144] Irene Ravache, atriz (E – 05/
02/01).

EDITORA ABRIL

[146] Anadyr Rodrigues,
corregedora-geral da União, chateada
com as críticas que fazem de suas
roupas e de sua aparência (V – 02/05/
01).

EDITORA ABRIL

[148] David Zylbersztajn, da Agência
Nacional do Petróleo, irritado com os
que criticam seu silêncio sobre o
acidente com a plataforma P-36 (V –
04/04/01).

EDITORA ABRIL

[150] Luciano Szafir, ator e
empresário (T – 24/08/01).
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indicar o tempo que se ganha ao reelaborar um pensamento quando se está com o turno. E

expressões deslocadas podem indicar leituras diferentes dos enunciados que, ao serem estruturados

diferentemente, podem alterar, semântica ou pragmaticamente, os conteúdos das expressões

originais. Verificamos nos exemplos que o efeito de sentido para a expressão “Sou safado”

muda de acordo com sua posição nos textos. No primeiro caso, exemplo [151], em que a expressão

inicia a fala, pode-se fazer uma leitura em que seu conteúdo é generalizador (a pessoa é safada

de um modo geral), “namorar a mulher do próximo” seria apenas um exemplo do fato de ser

“safado”; já no exemplo [152], o conteúdo tem sentido restrito, conclusivo, pois o fato de ser

“safado” liga-se, somente, ao contexto de “namorar a mulher do próximo”.

 7.2.2.3. Enxugamento informativo na retextualização

A rigor, todo texto estaria delimitado por dois espaços discursivos, ou seja, pelo

texto histórico e social que o antecede e pelo texto posterior. Dizendo de outro modo:

Todo enunciado é uma resposta a um já-dito, seja numa situação imediata, seja
num contexto mais amplo. Não se trata aqui do diálogo entre falantes numa
situação de conversação, mas da relação do enunciado como o que já foi dito
sobre o mesmo assunto, e com o que lhe suceder na “corrente ininterrupta da
comunicação verbal” (CUNHA, 2002, p. 168, destaque do autor).

O exposto acima é aplicável ao gênero ‘frase’, porém de um outro modo. Entre os

textos coletados, alguns apresentam espaços discursivos vazios (ou zero), em relação a um outro

texto que se torna, em parte, sua “corrente ininterrupta da comunicação verbal” em relação a um

dado evento comunicativo restrito (capítulo 5 desta tese). Podemos reforçar o exposto com uma

referência específica para os casos de textos formados com base em discursos de outrem, já que

o gênero ‘frase’ é constituído a partir de um discurso reportado, considerando que “rigorosamente

falando, só há citação quando o enunciado reproduzido remete a uma totalidade ausente. A

citação é, ao mesmo tempo, cheio e vazio, acréscimo e falta” (MOUILLAUD, 2002, p. 136).

De acordo com os exemplares analisados neste trabalho, os espaços discursivos podem

ser classificados da seguinte forma: espaço discursivo vazio inicial, espaço discursivo vazio

medial e espaço discursivo vazio final.
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Quadro 10 – Enxugamento informativo nas retextualizações.

ESPAÇO DISCURSIVO
PREENCHIDO

[66] “Sucesso é como fazer
sexo bem-feito, algo que
rejuvenesce e revitaliza”.
José Mayer, ator global (V
– 14/02/01).

[153] “O Brasil é marcado
por uma grande
diversidade sexual. Os
rótulos de hetero ou
homossexual só servem
para pesquisas e dados
estatísticos”
Tuca Andrada, ator (V –
01/03/01).

[155] “Só vagabundo é que
não liga e pode se sentir
bem dentro da política num
clima assim”.
Tasso Jereissati,
governador do Ceará, à
Folha de são Paulo (T – 03/
06/01).

[157] “Olhe, abri uma
conta no exterior, sim. Foi
com o Bill Clinton. Aliás, foi
com o Bill Gates. E me
encontrei com James Bond
e com a Mulher
Maravilha”.
Jader Barbalho, presidente
do Senado, ironizando as
denúncias contra ele (V –
04/07/01).

[159] “A mulher gosta de
uma pegada firme, de uma
agressividade na
abordagem e até de um
tapa”.
José Mayer, ator (V – 15/
08/01).

INICIAL

[154] “_____ O título de
homo ou heterossexual só
serve para pesquisas e
dados estatísticos”.
Tuca Andrada, ator (E –
05/03/01).

[158]   “_____ Abri uma
conta com o Bill Clinton.
Não foi com aquele da
Microsoft, o Bill Gates”.

Jader Barbalho,
presidente do Senado,

ironizando as denúncias de
que tem conta bancária no
Exterior (E – 02/07/01).

ESPAÇO DISCURSIVO VAZIO

MEDIAL

[160] “Mulher gosta de
pegada firme _____ ou de
um tapa. Na natureza, o

macho é forte, é caçador”.
José Mayer, ator (I – 16/

08/01).

FINAL

[65] “Sucesso é como fazer
sexo bem-feito _____”.
José Mayer, ator (I – 14/02/
01).

[156] “Só vagabundo é que
não liga ____”.
Tasso Jereissati,
governador do Ceará,
comentando as denúncias
de irregularidades no
governo (V – 06/06/01).

[158] “Abri uma conta com
o Bill Clinton. Não foi com
aquele da Microsoft, o Bill
Gates ____”.
Jader Barbalho, presidente
do Senado, ironizando as
denúncias de que tem conta
bancária no Exterior (E –
02/07/01).

Nota – Destaques nossos.
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7.2.2.4. Sinonímia

Essa estratégia pode indicar o grau de formalidade no uso da língua, o que se constata

a partir da escolha lexical (destaques nossos):

[161] “Não é impossível ganhar da Venezuela”.
Denílson, atacante da Seleção Brasileira, logo depois da derrota para a Bolívia,
por 3 a 1 (E – 12/11/01).

[162] “Não é impossível vencer a Venezuela”.
Denílson, meia da seleção, sobre um jogo que nunca foi perdido pelo Brasil (T
– 16/11/01).

Todavia, também pode indicar outros aspectos de seleção lexical, como por exemplo,

a escolha do editor do texto [161] pode ter sido para evitar a proximidade de fonemas idênticos,

como em [162], “vencer a Venezuela”.

7.2.2.5. Ocorrências associadas

Nelas, verificamos conjuntos de algumas estratégias de retextualização de editores:

[163] “Nossa posição está mais ou menos como a do Schumacher: já se sabe
quem é o vencedor, e não se fala mais nele. Só no segundo lugar”.
Luiz Inácio Lula da Silva (PT), sobre a corrida presidencial (T – 05/10/01).

[164] “Eu não analiso pesquisas e confesso que não preciso fazer isso. Nossa
posição está mais ou menos como a de Schumacher. Já se sabe quem é o
vencedor e não se fala no nome dele, e sim no daqueles que ainda perseguem
o segundo lugar no campeonato”.
Luiz Inácio Lula da Silva, candidato do PT à Presidência da República,
comparando-se a Michael Schumacher, tetracampeão da Fórmula I (E – 01/10/01).

a. Eliminação de tópico discursivo: trecho inexistente em [163], “Eu não analiso

pesquisas e confesso que não preciso fazer isso”.

b. Diferença de pontuação: “Nossa posição está mais ou menos como a do

Schumacher: já se sabe quem é o vencedor, e não se fala mais nele. Só no segundo

lugar” em [163] – “Nossa posição está mais ou menos como a do Schumacher.

Já se sebe quem é o vencedor e não se fala no nome dele, e sim no daqueles...”

em [164].

c. Paráfrase: “... já se sabe quem é o vencedor, e não se fala mais nele. Só no segundo

lugar” em [163] – “... já se sabe quem é o vencedor e não se fala no nome dele,

e sim no daqueles que ainda...” em [164].

d. Enxugamento ou resumo de um dos tópicos discursivos: “Só no segundo lugar”

em [163] – “... e sim no daqueles que ainda perseguem o segundo lugar no

campeonato” em [164].
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7.2.2.6. Pragmática

Além de outros casos já tratados, nos exemplos que seguem, destaca-se o aspecto

pragmático, advindo da força ilocutória da escolha verbal (destaques nossos):

[165] “Se eu ficar trabalhando muito, quando voltar para casa pode ter uma
loira na minha cama”.
Luiza Thomé, atriz (I – 13/06/01).

[166] “Se eu me encher de trabalho, quando voltar para casa vai ter
uma loira na minha cama”.
 Luiza Thomé, atriz (E – 11/06/01).

Podemos observar que a escolha verbal do editor em [166] tem mais força ilocutória

do que em [165]. Demonstra uma certeza do locutor em relação ao fato enunciado.

Considerando-se os exemplos abaixo, podemos constatar algumas estratégias

discursivas:

[167] “Senti uma reação, mas não sei de onde veio... Será que foi da Comissão
de Ética do Senado?”
Caetano Veloso, após ter sido vaiado ao cantar um trecho do funk Um Tapinha
Não Dói (V – 13/06/01).

[168] “De onde será que vem isso? A Comissão de Ética ficou discutindo se
posso ou não dizer que o tapinha dói ou não dói?”
Caetano Veloso, cantor, para o público, após ser vaiado por cantar o funk Um
Tapinha Não Dói (T – 10/06/01).

a. Força ilocutória: “Será que foi da Comissão...” em [167] – “A Comissão ficou

discutindo...” em [168].

b. Abordagem discursiva distinta, ou perguntas retóricas: “Será que foi a Comissão

[...]?” em [167] –  [...]“A Comissão ficou discutindo [...]?” em [168].

c. O “isso” catafórico pode-se ligar à reação implícita em [167] e explícita em [168]

ou, também, a “vaiado” que aparece na (re)contextualização de [168].

Os dois exemplos abaixo, também relativos à pragmática, revelam, nas

retextualizações, alterações ligadas à prática social ou à ideologia:

[169] “O Lula, que veio para reformar, está sendo reformado”.
Leonel Brizola, ex-governador fluminense, criticando no programa do PDT a
contratação de um marqueteiro pelo candidato petista à sucessão de FHC (V –
12/12/01).

[170] “Reformaram o Lula”.
Leonel Brizola, falando sobre a participação dos marqueteiros na campanha
presidencial do candidato petista (I – 13/12/01).
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As estratégias utilizadas pelos editores dos exemplos acima demonstram, claramente,

a postura ideológica que assumem ou a que estão a serviço, considerando-se, inclusive, a histórica

reprovação dos petistas ao “marketing” político.

Nos exemplos observamos:

a. Em [170], a retextualização sofre um reducionismo oracional, o que acarreta a

diminuição da crítica sua atenuação, havendo, também, a indeterminação do sujeito

na (re)contextualização, mediante o termo “marqueteiros”.

b. Em [169], a fala do locutor é retextualizada de maneira que reforça a crítica nela

existente, pois põe em evidência a postura política da pessoa a quem faz referência,

Lula, que tinha “vindo” para “reformar” e, na verdade, estava “sendo reformado”.

c. Em relação à “reforma de Lula”, seu agente ficou elíptico nos dois casos, seja na

indeterminação do sujeito (reformaram, [170]), seja na voz passiva (está sendo

reformado, [169]).

7.2.2.7. Alterações semânticas

Embora já tenhamos tratando desse tópico, vamos, agora, retomá-lo de forma um

pouco diferenciada, pois queremos apontar as alterações sintáticas ou lexicais que causam

mudanças semânticas mais acentuadas na fala do locutor.

No gênero textual ‘frase’, embora a voz citada conserve indicativo de exterioridade,

por força, principalmente das aspas, podemos verificar que o editor “é senhor do efeito que

confere às vozes que reproduz” (MOUILLAUD, 2002, p. 121). Esse efeito pode resultar no

distanciamento entre o que é citado e sua legitimação.

Os textos do gênero ‘frase’ estão caracterizados por um dispositivo ou estrutura

espacial que superpõe às vozes do locutor a do editor. Essa disposição contribui para que o

locutor, em vários casos, seja privado da propriedade de seu discurso. O editor, como um

arquilocutor, utiliza-se da fala do locutor para reescrevê-la e reinterpretá-la segundo sua prática

social.

Marcuschi (2001b) chama atenção para a ocorrência de falseamento no processo de

retextualização. Chamamos, aqui, esse falseamento de “alteração semântica”. Abaixo, no Quadro

11, um demonstrativo dessas alterações, estando elas acompanhadas de comentários que julgamos

pertinentes.
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Quadro 11 – Alterações semânticas

[171] “Sou da época dos
cantinhos escuros, onde se
quebrava um lampião na
frente da casa da namorada
e acontecia tudo o que se vê
hoje”.
Mário Lago, ator (I – 21/
03/01).

[78] “Drogas são
prejudiciais à saúde”.
Fernandinho Beira-Mar,
traficante, em depoimento à
Comissão de Direitos
Humanos no Congresso (I –
23/05/01).

[04] “Na TV, os programas
são mais dirigidos para as
mulheres. Tenho certeza de
que são elas que mandam
em casa”.
Daniel Filho, diretor de TV
(E – 21/05/01).

[174] “Ser uma mulher
bonita nunca atrapalha, só
ajuda. Beleza abre portas,
fortalece o caráter e nos torna
mais condescendentes”.
Tônia Carrero, atriz,
comentando o fato de Ana
Paula Arósio interpretar agora
a personagem Nora, que foi sua
em 1972, na peça Casa de
bonecas (I – 24/10/01).

[176] “Temos de pôr fim ao
lobby nos tribunais”.
Eliana Calmon, ministra do
STJ (I – 07/11/01).

[178] “Eu não sou apenas
um pedaço de carne de
açougue. Também tenho
cérebro”.
Nana Gouvêa, modelo,
eliminada do programa Casa
dos artistas e magoada com
o SBT por ter exibido as
cenas em que ela aparecia
seminua (05/12/01).

[172] “Sou da época dos
cantinhos escuros, quando se
quebrava um lampião na
frente da casa da namorada
e acontecia tudo o que se vê
hoje”.
Mário Lago, ator (E – 28/03/
01).

[173] “Não fumo, não bebo,
não cheiro, não jogo. Droga
é prejudicial à saúde”.
Fernandinho Beira-Mar,
traficante carioca preso na
Colômbia, em depoimento na
Câmara dos Deputados (V –
16/05/01).

[05] “A mulher é quem
manda na televisão em casa.
O homem pega carona, é
mais fingido”.
Daniel Filho, diretor de
televisão e autor do livro O
Circo Eletrônico, ao jornal O
Globo (T – 20/05/01).

[175] “É indispensável ser
bonita. Beleza abre portas, dá
caráter e nos torna mais
condescendentes”.
Tônia Carrero, atriz (T – 26/
10/01).

[177] “Temos de pôr fim ao
lobby dos tribunais”.
Eliana Calmon, ministra do
Supremo Tribunal de Justiça
(T – 09/11/01).

[01] “Eu não sou um pedaço
de carne de açougue.
Também tenho cérebro, só
que ele é pequenininho”.
Nana Gouvêa, modelo,
eliminada do programa Casa
dos Artistas (T – 07/12/01).

Alterações:
Em [171] opta-se por “lugar”: “onde” – época dos cantinhos.
Em [172] opta-se por apenas “tempo”, “aspecto temporal”:
“quando” – época dos cantinhos.
Com essas escolhas, os editores fazem com que o leitor “flutue”
(nuvem flutuante de pressuposições – Douglass, 2002) (1)
entre os efeitos de sentido que dará a fala do locutor, ao fixar
um ou outro paradigma.

A diferença marcante é que em [78] há uma estrutura lingüística
impessoal, sem sujeito, como se o locutor assumisse a voz da
consciência social, e em [173] destaca-se a subjetividade do
locutor ao negar várias ações (não fumo, não bebo, não cheiro,
não jogo) para reforçar a estrutura lingüística impessoal final
(Droga é prejudicial à saúde), bem como para reforçar sua
defesa diante de seus interlocutores institucionalizados (A
Comissão de Direitos Humanos, da Câmara de Deputados),
ou mesmo sua estratégia de estar ‘politicamente correto’.

Observemos as alterações:
Em [04], “tenho certeza de que são elas que mandam em
casa” e, em [05], “a mulher é quem manda na televisão em
casa”, revelando leituras sociais bem diferentes.
Em [04], a leitura é, ainda, mais reforçada, devido à expressão
“tenho certeza”.
Envolvendo um aspecto social ainda muito controvertido, a voz
masculina que afirma a “certeza” de que as mulheres é que
mandam em casa revela uma mudança de paradigma em uma
sociedade masculinizada ou uma referência jocosa a essa
perspectiva.

Alterações se manifestam na escolha de estruturas:
Em [175], maior determinação: “é indispensável ser bonita”.
Em [174], menor determinação: “ser uma mulher bonita nunca
atrapalha, só ajuda”.
As alterações revelam-se, também, nas expressões: “dá
caráter” [175] e “fortalece o caráter” [176], em que a
“beleza” seria responsável pela própria formação do caráter
ou seu fortalecimento.

Alterações:
Uso de preposições: em [176] “nos tribunais” e em [177]
“dos tribunais”.
As diferenças permitem leituras distintas: segundo a
retextualização de [176], o lobby que ocorre nos tribunais, como
uma ação de fora para dentro; já a de [177] permite entender que
o próprio tribunal seria o responsável pelo lobby.

Esses exemplos são típicos de “enquadres desfocados”
(MARCHUSCHI, 2003b), porque não se evitou um recorte
epistemológico preconceituoso em [01], “só que ele é
pequenininho”, que prejudica a “face” positiva da locutora,
criando uma imagem estereotipada.
A partir desse fragmento de fala, “só que ele é pequenino”,
alguns aspectos podem ser levantados:
a. Por que a locutora afirmaria isso de si mesma?
b. Com que intencionalidade se reproduziu essa parte da fala?
c. Se a locutora não falou isso, por que foi acrescentado na

retextualização?
d.  Se a locutora falou isso em tom jocoso, por que não se

ressaltou esse dado na (re)contextualização?
e.  Se a locutora falou isso, por que em [179] não foi

retextualizado?

EXEMPLOS COMENTÁRIOS

Nota – (1) As pressuposições podem, em muitos casos, dirigir o leitor para ‘ver’ apenas o que está interessado em
ver, assim ao relegar algumas informações, ele fixa paradigmas que o norteia em sua leitura.
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7.2.3. Retextualizações em retrospectivas

Trataremos, agora, da terceira estratégia discursiva, a de que “alguns editores

retextualizam seus próprios textos, em suas retrospectivas”.

Ainda considerando o processo de retextualização, verificamos que alguns editores

retextualizam seus próprios textos quando elaboram suas retrospectivas. No caso, utilizam recursos

discursivos peculiares, como também os similares aos aplicados nas retextualizações das falas dos locutores.

Consideramos a retrospectiva, de um modo geral, como apenas resultado de um

processo, uma vez que o exemplar textual já é tomado como pronto, passando apenas por nova

retextualização, uma reescrita pelo mesmo editor. Enfim, “o texto pode ser refeito pela mesma

pessoa que produziu o original”, assevera Marcuschi (2001b, p. 54).

7.2.3.1. Colagem

Essa seria a estratégia mais esperada para os casos de retextualização em

retrospectivas, mas, devido a fatores de atualização de informações ou enxugamento de estruturas,

ela não é freqüente como se supõe à primeira vista. Abaixo, dois exemplos de colagem:

[179] “Aos 48 anos, sendo mãe e avó, só posso ficar lisonjeada”.
Roseana Sarney, respondendo a Garotinho (V – 05/12/01).

[180] “Aos 48 anos, sendo mãe e avó, só posso ficar lisonjeada”.
Roseana Sarney, respondendo a Garotinho (V – 26/12/01, retrospectiva).

[181] “Até as galinhas do quintal de quem trair Hildebrando serão mortas”.
Hildebrando Pascoal, deputado cassado do Acre, condenado por liderar grupo de
extermínio, em gravação de telefonema feito de dentro da prisão (V – 18/07/01).

[182] “Até as galinhas do quintal de quem trair Hildebrando serão mortas”.
Hildebrando Pascoal, deputado cassado do Acre, condenado por liderar grupo
de extermínio, em gravação de telefonema feito de dentro da prisão (V – 26/
12/01, retrospectiva).

7.2.3.2. Alterações sintáticas

As alterações sintáticas envolvem autocorreções, melhoras ou mudanças de estilo,

inclusive do informal para o formal ou vice-versa, de pontuação e recursos gráficos (destaques

nossos):

[183] “Levaram o freezer e deixaram garrafas de água espalhadas pelo chão”.
Francisco Muniz de Lima, funcionário público do Piauí, que ao chegar ao
trabalho viu que tinham levado ar-condicionado, máquina de escrever e freezer,
numa onda de furtos que se espalhou pelas repartições públicas (V – 28/11/01).

[184] “Levaram o freezer e deixaram garrafas de água espalhadas pelo chão”.
Francisco Muniz de Lima, funcionário público do Piauí, que ao chegar no
trabalho viu que haviam levado o ar-condicionado, a máquina de escrever e o
freezer, numa onda de furtos que se espalhou pelas repartições públicas do
estado (V – 26/12/01, retrospectiva).
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a. Melhora ou mudança no estilo (destaques nossos):

[185] “ACM é o pai da Bahia”.
Gal Costa, cantora baiana, defendendo o senador baiano (V – 09/05/01).

[186] “ACM é o pai da Bahia”.
Gal Costa, cantora baiana, defendendo o senador conterrâneo (V – 26/12/01,
retrospectiva).

b. Mudança da informalidade para formalidade (ou vice-versa):

[187] “A coisa vai indo mal. Acho que não saio daqui livre”.
Luiz Estevão, ex-senador, cassado por envolvimento no desvio de verbas do
TRT-SP, falando ao telefone na sala do Tribunal Regional Federal, onde tudo
caminhava para o pedido de sua prisão (V – 23/03/01).

[188] “A coisa tá ficando mal. Acho que não saio daqui livre”.
Luiz Estevão, ex-senador, cassado por envolvimento no desvio de verbas do
TRT-SP, falando ao telefone na sala do Tribunal Regional Federal, onde tudo
caminhava para o pedido de sua prisão (V – 26/12/01, retrospectiva).

c. Pontuação e recursos gráficos (destaques nossos):

[189] “O Brasil não merece essa desgraça – Lula e Itamar no segundo turno”.
Jorge Bornhausen, presidente do PFL, no programa Roda Viva, da TV Cultura
de São Paulo (V – 11/07/01).

[190] “O Brasil não merece essa desgraça: Lula e Itamar no segundo turno”.
Jorge Bornhausen, presidente do PFL (V – 26/12/01, retrospectiva).

[191] “Enquanto não tenho uma nova oportunidade no futebol, vou pintando
o que posso. Não são só quadros, até paredes da minha casa eu pinto, as da
sala são de minha autoria”.
Sócrates, ex-jogador de futebol que não consegue emprego como técnico, co-
mentando a contratação de Wanderley Luxemburgo pelo Corinthians (V – 14/
02/01).

[192] “Enquanto não tenho uma nova oportunidade no futebol, vou pintando
o que posso. Não são só quadros, até paredes da minha casa eu pinto. As da
sala são de minha autoria”.
Sócrates, ex-jogador de futebol e técnico desempregado (V –26/12/01,
retrospectiva).

[193] “Nunca a esquerda brasileira foi dirigida por gente tão desqualificada.
Teoricamente desqualificada. Politicamente desqualificada. Moralmente
desqualificada”.
Cesar Benjamim, editor, ex-guerrilheiro e fundador do PT, revoltado com as
posições suaves de Lula e Marta Suplicy no seminário “Socialismo e
democracia”, em São Paulo (V – 04/04/01).
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[194] “Nunca a esquerda brasileira foi dirigida por gente tão desqualificada. Teori-
camente desqualificada. Politicamente desqualificada. Moralmente desqualificada”.
Cesar Benjamim, editor, ex-guerrilheiro e fundador do PT, revoltado com as
posições suaves de Lula e Marta Suplicy, no seminário Socialismo e Democra-
cia, em São Paulo (V – 26/12/01, retrospectiva);

[195] “A luxúria é o meu (pecado capital) predileto. E é também o pecado que
meu marido mais gosta em mim”.
Luma de Oliveira, madrinha da bateria da escola Unidos do Viradouro, que
neste ano tem como tema os sete pecados capitais (V – 21/02/01).

[196] “A luxúria é o meu pecado capital predileto. E é também o pecado que
meu marido mais gosta em mim”.
Luma de Oliveira, madrinha da bateria da escola Unidos do Viradouro, que
neste ano teve como tema os sete pecados capitais (V – 26/12/01, retrospectiva).

Observamos que, nos exemplos acima, há correções ou “assepsias” (MARCUSCHI,

2001b) dos editores, alterações lingüísticas que julgaram necessárias: a formalização de enunciado

através da substituição do verbo “ter” por “haver”; melhoramento de estilo ao não se repetir o

termo “baiano”, substituído por “conterrâneo”. No entanto, o  grupo (b) de exemplos destaca

ainda mais o grau de informalidade com a substituição de “vai indo” por “tá ficando”.

7.2.3.3. (Re)contextualização sem explicação ou opinião

Observamos nas retrospectivas que, às vezes, os editores suprimem as explicações

ou opiniões expressas nas (re)contextualizações anteriores:

[197] “Do jeito que as coisas vão, FHC vende a bandeira nacional até 2002.
Só sobrará o mastro”.
Itamar Franco, governador mineiro, combatendo a privatização de Furnas (V
– 21/03/01).

[198] “Do jeito que as coisas vão, FHC vende a bandeira nacional até 2002.
Só sobrará o mastro”.
Itamar Franco, governador mineiro (V – 26/12/01, retrospectiva).

7.2.3.4. Atualizações informativas

Na retrospectiva, a estratégia de atualização de informações faz-se muito necessária,

a fim de que elas fiquem coerentes com a época em que são republicadas, sem defasagens de

ordem histórica, social ou política (destaques nossos):

[199] “É fisiologismo escrachado. O PMDB está virando um bando”.
Moreira Franco, assessor especial de FHC, que não entende a tolerância do
presidente para com seu partido, o PMDB, que está no governo desde o primeiro
dia e agora quer posar de oposição (V – 18/07/01).

[200] “É fisiologismo escrachado. O PMDB está virando um bando”.
Moreira Franco, então assessor especial de FHC (V – 26/12/01, retrospectiva).
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Nos exemplos acima, o locutor, antes, era assessor do presidente da República e, na

época da retrospectiva, já não o era. As atualizações fazem-se também necessárias nos exemplos

abaixo, por razões óbvias (destaques nossos):

[201] “Acabaram escondendo o tapete debaixo do lixo”.
Marcelo Déda, prefeito de Aracaju, sobre o desgaste do governo com a operação
para evitar a CPI da Corrupção (V – 16/05/01).

[202] “Acabaram escondendo o tapete debaixo do lixo”.
Marcelo Déda, prefeito de Aracaju, sobre a CPI da Corrupção, que não foi
aprovada (V – 26/12/01, retrospectiva).

[203] “Só saio daqui cassado ou morto”.
Jader Barbalho, presidente do Senado (V – 27/06/01).

[204] “Só saio daqui cassado ou morto”.
Jader Barbalho, ainda presidente do Senado, em junho (V – 26/12/01,
retrospectiva).

7.2.3.5. Pistas de localização de publicação

Muitos dos exemplares textuais das retrospectivas não permitiram, tão facilmente,

identificar a data de sua publicação original. Já outros facilitaram essa identificação, fazendo

referência ao mês de sua primeira ocorrência. Essa pista funciona como um caso específico de

acréscimo que atende ao aspecto temporal em que foi divulgado o texto retomado na retrospectiva

(destaque nosso):

[205] “É a velha prostituta pregando a castidade neste país”.
Jader Barbalho, presidente do Senado, numa referência às acusações que vem
recebendo do arquiinimigo Antonio Carlos Magalhães (V – 23/03/01).

[206] “É a velha prostituta pregando a castidade neste país”.
Jader Barbalho, presidente do Senado, numa referência às acusações que
vinha recebendo do arquiinimigo ACM, em março (V – 26/12/01, retrospectiva).

7.2.3.6. Acréscimo de informações no espaço discursivo do editor

O acréscimo de informações que ocorre na retrospectiva ajuda o leitor, lembrando-o

de algumas informações essenciais, da época em que o texto-base foi retextualizado e

(re)contextualizado (destaque nosso):

[207] “Bové é meu amigo! Mexeu com ele, mexeu comigo!”
Coro de militantes no Hotel Plaza San Raphael, em Porto Alegre, em defesa do
ativista francês José Bové (V – 07/02/01).

[208] “Bové é meu amigo! Mexeu com ele, mexeu comigo!”
Coro em Porto Alegre em defesa do ativista francês José Bové, que teve sua expulsão
do país decretada por invadir e destruir, junto com o MST, uma lavoura de soja
supostamente transgênica da empresa Monsanto (V – 26/12/01, retrospectiva).
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7.2.3.7. Enxugamento de informações

Às vezes, os editores preferem enxugar as informações veiculadas na primeira versão

do gênero ‘frase’ (destaque nosso):

[209] “O tio do juiz Nicolau era um dos alfaiates mais conhecidos de São
Paulo”.
Carla Domenico, advogada do juiz Nicolau, justificando a fortuna do
magistrado – 3,5 milhões de dólares em apenas uma conta na Suíça – com o
suposto recebimento da herança de um tio alfaiate (V – 07/02/01).

[210] “O tio do juiz Nicolau era um dos alfaiates mais conhecidos de São
Paulo”.
Carla Domênico, advogada do juiz Nicolau, justificando a fortuna do
magistrado com o suposto recebimento da herança de um tio alfaiate (V – 26/
12/01, retrospectiva).

7.2.3.8. Alterações semânticas

Neste tópico exemplificaremos diversas alterações, algumas já apontadas acima,

que mudam o efeito de sentido do primeiro texto veiculado, o que merecerá alguns comentários.
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Quadro 12 – Alterações semânticas no espaço discursivo do locutor ou do editor

VEJA

[211] “Orgulho-me de minhas pernas
e de meu colo, porque tenho a pele
muito boa e as saboneteiras bem-
feitas. Em contrapartida, detesto
parecer gostosa”.
Cristiana Oliveira, atriz, em
reportagem de capa da revista Nova
Beleza de dezembro (V – 05/12/01).

[213] “O ideal para resolver o caso
do Jader é a eutanásia”.
Ney Suassuna, senador (PMDB-PB)
(V – 15/08/01).

[215] “Dos sete dias em que Deus fez
o mundo, dois ele levou construindo o
Piauí”.
Mão Santa, governador do Piauí, em
reunião sobre incentivos ao turismo no
Nordeste (V – 25/07/01). 

[217] “Eu falei que ele era um moleque
sem-vergonha”.
Ricardo Izar, deputado federal (PTB-
SP), negando que tenha dirigido
palavrões ao colega Paulo Paim (PT-
RS), quando este rasgou a
Constituição, durante a discussão da
flexibilização da CLT (V – 015/12/01).

[219] “É só Deus deixar de olhar para
a gente um minuto que fazemos
besteira”.
Luís Paulo Rosenberg, economista,
sobre a condução da crise energética
pelo governo (V – 06/06/01).

VEJA – RETROSPECTIVA

[212] ____ “Detesto parecer gostosa”.
Cristiana Oliveira, atriz (V – 26/12/
01, retrospectiva).

[214] “O ideal _____ é a eutanásia”.
Ney Suassuna, senador (PMDB-PB),
passando a receita para resolver o caso
de Jader, em agosto (V – 26/12/01,
restrospectiva).

[216] “Dos sete dias em que Deus fez
o mundo, dois Ele levou construindo o
Piauí”.
Mão Santa, governador do Piauí, que
acabou cassado por abuso de poder
econômico (V – 26/12/01,
retrospectiva).

[218] “Eu falei que ele era um moleque
sem-vergonha”.
Ricardo Izar, deputado federal (PPB-
SP), referindo-se ao colega Paulo Paim
(PT-RS), quando este rasgou a
Constituição, durante a discussão da
flexibilização da CLT (V – 26/12/01,
retrospectiva).

[220] “É só Deus deixar de olhar para
a gente um minuto que fazemos
besteira”.
Luís Paulo Rosenberg, economista,
sobre a crise energética (V – 26/12/01,
retrospectiva).

COMENTÁRIOS

O enxugamento informativo altera a
leitura: a conclusão em [211], “(Em
contrapartida) detesto parecer gostosa”,
passa a ser uma assertiva em [212].

Em [214] verifica-se uma mudança de
estratégia discursiva do editor: ele opta
por transferir o tópico informativo do
“espaço” do locutor para seu próprio
espaço discursivo.

O (re)contexto de [215] apresenta uma
relação com o conteúdo da fala
retextualizada, mas, em [216], ocorreu
uma atualização informativa, o
comentário do editor em nada se refere
à retextualização da fala, preferindo-
se expor a “face” negativa do locutor.

Em [217], “negando que tenha dirigido
palavrões ao colega” e, em [218],
“referindo-se ao colega”.
Em [217], inferimos que o locutor foi
acusado de ter dito palavrões, já em
[218] tal acusação já não entra em
questão.

O agente passivo, “governo”, que
aparece no texto-base, não aparece na
retrospectiva.
Por conseguinte, o governo deixa de
ser o responsável pela crise energética,
que passa a despontar como um
problema de “ordem natural”, pela falta
de um agente que possa responder
socialmente por ela, já não é o
“governo” que “conduz” a crise
energética.

Nem todas as retrospectivas reunidas se relacionam ao mesmo suporte (Veja), veri-

ficando-se, em vista disso, alguns casos que fugiram, totalmente, das estratégias discursivas

relacionadas acima. O fato é que não há fronteiras entre os editores quanto à questão. Como

afirma Mouillaud (2002, p. 138), “o jornal não está mais centrado sobre o dizer de origem, mas

sobre sua interpretação”. A fala do locutor é interpretada por um editor e essa interpretação é

reinterpretada por outro. A revista Veja apresentou retrospectivas envolvendo outras duas revistas

da mesma editora.
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[221] “O glúteo é muito importante para a formação do nosso caráter”.
Cláudia Raia, atriz (V – 26/12/01, retrospectiva).

[222] “O glúteo é muito importante para a formação do nosso caráter”.
Cláudia Raia, no Domingão do Faustão, dia 4 (C – 13/11/01).

[223] “Esse xampu tem Ph.D. balanceado”.
Luciana Gimenez, modelo e apresentadora de TV (V – 26/12/01, retrospectiva).

[224] “Esse xampu tem um P.h. D. balanceado”.
Luciana Gimenez, no SuperPop, dia 8, confundindo Ph.D. com pH (C – 20/
11/01).

[77] “Tem um pH D balanceado”.
Luciana Gimenez, apresentadora de TV, referindo-se ao pH (nível de acidez)
do xampu que anuncia em seu programa, SuperPop (T – 16/11/01).

7.2.4. As marcas do editor na (re)contextualização

Finalmente, a última estratégia: “Os editores (re)contextualizam as falas

retextualizadas a fim de situá-las nas subjetividades deles próprios ou, talvez melhor, em “seus”

contextos”.

Há uma categoria importante sobre a qual necessitamos discorrer, pelo menos,

resumidamente: o contexto.

Todas as teorias de gêneros textuais assumem que “texto e contexto são tão

intimamente relacionados que um não pode ser concebido sem o outro” (HASAN, 1989, p. 52).

E isso ocorre de tal forma que “todo texto parece levar consigo algumas influências do contexto

no qual se produziu. Poderíamos dizer que o contexto se introduz no texto porque influi sobre as

palavras e estruturas que seus autores utilizam” (EGGINS; MARTIN, 1997, p. 338, tradução

nossa). Eggins e Martin ainda destacam que o texto é tanto uma efetivação dos tipos de contexto

como uma realização do que é significativo para os membros culturais nas diferentes situações.

Como texto e contexto estão diretamente inter-relacionados, então qualquer exame

mais particularizado do processo textual está sujeito a uma visão mais exata do contexto social

em que o texto veicula discursos (MOTTA-ROTH, 2000). É por isso que “os textos são sempre

realizações situadas, contextualizadas e com propósitos bem definidos. Contém escolhas léxicas,

sintáticas e realizações estilísticas, registros, etc. muito bem determinados” (MARCUSCHI,

2001a, p. 2).

A significação do discurso, segundo Sytia (1995, p. 22), “é dada pelas condições de

produção, considerando a noção de contexto e de história. Num contexto mais imediato – ligado

ao momento da interlocução – e num contexto mais abrangente relacionado com a ideologia”. A

interlocução liga-se aos aspectos lingüísticos e a ideologia, ao processo discursivo.

Conforme o posicionamento de Martin (1996), a teoria do gênero foi desenvolvida

como uma teoria do contexto social, ou seja, como uma teoria do processo social constituindo

uma cultura do ponto de vista da linguagem. Como tal, o modelo aborda a relação entre linguagem
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e contexto social em termos de “realização”, ou seja, a linguagem é entendida simbolicamente,

tanto construindo o contexto social como sendo construída por ele e, também, reconstruindo-o,

permanentemente.

A opção pelo termo (re)contextualização, e não contextualização ou, mesmo,

recontextualização, como seria presumível, permite entender que o editor registra sua subjetividade

através de escolhas lexicais e de estrutura, de supressões ou de alterações semânticas e outras

tantas estratégias discursivas. Como são essas estratégias o fio condutor da (re)contextualização,

elas tanto podem ser comuns entre os editores, como a estrutura-padrão do gênero ‘frase’, quanto

pessoais, as que permitem opiniões dos editores e revelam os graus de sua presença ou preferências

na (re)contextualização.

Talvez seja oportuno ressaltar que a contextualização permite entender a formação

ou geração de um contexto. Por seu lado, a recontextualização sugeriria a reconstrução de um

contexto, com base em seu conteúdo e forma. (Re)contextualização tem perspectiva bem mais

ampla, pois se consideram não só os elementos já existentes, disponíveis objetivamente, mas

também aqueles que, novos, se agregam.

As estratégias discursivas da (re)contextualização são bem similares às da

retextualização, como veremos a seguir.

7.2.4.1. Colagem

Geralmente, a colagem na (re)contextualização resume-se aos casos em que os

editores utilizam apenas a identificação dos locutores e um aposto.

[225] “Minha mãe me considera simpático. Os outros, não sei. Eu só tenho
certeza a respeito da minha mãe”.
José Serra, Ministro da Saúde (I – 04/04/01).

[226] “Minha mãe me considera simpático. Os outros, eu não sei. Eu só tenho
certeza a respeito de minha mãe”.
José Serra, Ministro da Saúde (E – 30/04/01).

7.2.4.2. Transposição oracional ou lexical

[227] “Não estudei teatro para tirar a roupa”.
Daniela Barros, que interpreta Dani Colt no programa da Rede Bandeirantes
Super Positivo (I – 26/09/01).

[228] “Não estudei teatro para tirar a roupa”.
Daniela Barros, que interpreta Dani Colt no programa Super Positivo, da Band
(T – 28/09/01).
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7.2.4.3. Enxugamento informativo

Os espaços discursivos vazios vão aparecer, principalmente, na posição medial e

final. Dificilmente aparecerá na posição inicial, pois é reservada para a identificação do locutor.

Quadro 13 – Enxugamento informativo na (re)contextualização

ESPAÇO DISCURSIVO VAZIOESPAÇO DISCURSIVO
PREENCHIDO FINALMEDIALINICIAL

[232]“Rico no Brasil acha que
está separado do resto do
mundo. É um erro estratégico,
pois não é possível viver num
oásis. Esse filme não pode ter um
final feliz”.
Milú Villela, presidente do
Comitê Brasileiro para O Ano
Internacional do Voluntário
_____ (I – 23/05/01).

[230] “Sou viciado em
vitórias”.
Zagallo, técnico do
Flamengo, _____ após a
conquista da Taça
Guanabara (I – 08/03/01).

[234] “O Senna foi o Senna,
o Schumacher é o
Schumacher. E eu quero vir
a ser o Felipe Massa”.
Felipe Massa, o novo piloto
brasileiro _____ na Fórmula
I (T – 19/10/01).

[229] “Sou um viciado em
vitórias”.
Zagallo, técnico do Flamengo,
quatro vezes campeão mundial
com a seleção, ao vencer a Taça
Guanabara (V – 14/03/01).

[231] “Rico, no Brasil, acha que
está separado do resto do mundo.
É um erro estratégico, pois não é
possível viver num oásis. Esse
filme não pode ter um final feliz”.
Milú Villela, presidente do Comitê
Brasileiro para O Ano
Internacional do Voluntário e uma
das herdeiras do Banco Itaú (T –
27/05/01).

[233] “O Senna é o Senna, o
Schumacher é o Schumacher. E eu
vou fazer de tudo para ser o
Massa”.
Felipe Massa, piloto brasileiro de
Fórmula 3000, apontado pela
imprensa internacional como o
possível sucessor de Ayrton Senna
na F-1 (V – 10/10/01)

Nota – Destaques nossos.

Alguns aspectos podem ser comentados com base no Quadro 13, acima. Tomemos a

segunda comparação. Nela, a informação a mais, “uma das herdeiras do Banco Itaú”, põe em

cheque a fala da locutora, pelo fato de alterar consideravelmente a leitura que podemos estabelecer

a partir dessa informação. Quando a locutora fala de “rico”, está se referindo a uma terceira

pessoa. O editor, ressaltando-a como uma das “herdeiras do Banco Itaú”, está colocando-a entre

os “ricos” e essa estratégia muda a fala da locutora e seu papel social de terceira pessoa, a não-

pessoa para Benveniste (1991), ou indeterminado, algo distante para uma primeira pessoa.
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7.2.4.4. Paráfrase (destaques nossos)

[235] “Não estamos escolhendo a miss Brasil, mas o presidente do Brasil”.
Anthony Garotinho, governador fluminense, numa referência a Roseana
Sarney, pré-candidata do PFL à sucessão de FHC (V – 05/12/01).

[236] “Não estamos escolhendo a Miss Brasil, mas o presidente do Brasil”.
Anthony Garotinho, governador do Rio de Janeiro, referindo-se ao
desempenho da governadora  Roseana Sarney nas pesquisas de opinião na
corrida presidencial (E – 03/12/01).

7.2.4.5. Alterações semânticas

À semelhança da retextualização, estamos reunindo os casos de alterações que

resultam em profundas mudanças semânticas na (re)contextualização. Teceremos breves

comentários em relação aos fenômenos observados.

7.2.4.6. Pragmática

[243] “Não acredito em Papai Noel”.
Mario Bernardini, diretor de competitividade industrial da Fiesp, comentando
a afirmação do presidente FHC de que o Brasil crescerá 3% neste ano (V – 21/
11/01).

[244] “Não acredito em Papai Noel”.
Mário Bernardini, diretor de competitividade industrial da Federação das
Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), sobre a esperança do presidente
Fernando Henrique Cardoso de que o PIB brasileiro cresça 3% este ano (T –
23/11/01).

A força ilocutória dos enunciados manifesta-se nas diferentes escolhas discursivas

dos editores, envolvendo dois locutores. O editor do exemplo [243] (re)contextualiza a fala

interpretativa de um locutor que é o principal, Mário Bernardini, acerca da fala de um outro

locutor, o secundário, que está implícita no texto, no caso, a de Fernando Henrique Cardoso,

utilizando-se de escolhas lexicais, “afirmação” e “crescerá”. O efeito de sentido resulta na

intensificação da crítica do locutor principal ao locutor secundário. O editor do exemplo [244]

prefere amenizar a afirmação do locutor secundário, que foi motivo de crítica do locutor principal:

“esperança”, “de que [...] cresça”. Essa estratégia discursiva resulta em um efeito de sentido em

que a crítica do locutor principal, Mario Bernardini, já não seja tão relevante.
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Quadro 14 – Alterações semânticas na (re)contextualização

EXEMPLOS COMENTÁRIOS

[237] “Ele é lindo,
frágil e perfeito”.
Gerald Thomas,
diretor teatral,
justificando por que
escolheu o ator
Reynaldo Gianecchini
para protagonizar a sua
nova peça inspirada em
Hamlet, de
Shakespeare (I – 31/
01/01).

[239] “Se ser
conservador é ser fiel
a Jesus Cristo, é o que
eu quero ser. Se ser
conservador é se negar
a defender as pessoas
e a cumprir o
Evangelho, aí não”.
Dom Eugênio Sales,
que está se
aposentando como
arcebispo do Rio de
Janeiro (I – 09/05/01).

[06] “Estou feliz com
os meus peitinhos
pequenos, mas
sinceros”.
Nívea Stelmann, atriz,
afirmando que não
pensa em colocar
silicone nos seios (I –
23/05/01).

[241] “O Brasil não se
classificar para a
Copa do Mundo será
mais grave do que
qualquer crise
econômica”.
FHC , em visita ao
Equador, falando sobre
uma eventual
desclassificação da
Seleção Brasileira nas
eliminatórias da Copa
do Mundo (I – 10/10/
01).

[68] “Preciso de um ator
despreparado para viver
um príncipe
despreparado”.
Gerald Thomas, diretor
teatral, justificando a
montagem de O Príncipe de
Copacabana, peça baseada
em Hamlet, com o galã
Reynaldo Gianecchini (V –
31/01/01).

[240] “Se ser conservador
é ser fiel a Jesus Cristo, é o
que eu quero ser. Se  ser
conservador é se negar a
defender as pessoas ,  a
cumprir o Evangelho, aí
não”.
Dom Eugênio Araújo
Sales, que, aos 80 anos, está
deixando o cargo de
arcebispo do Rio de Janeiro
em entrevista a O Globo (T
– 06/05/01).

[07] “Estou feliz com meus
peitinhos sinceros”.
Nívea Stelmann, atriz,
sobre a hipótese de
aumentar os seios com
silicone (E – 21/05/01).

[242] “Isso, sim, é um
problema.”
Fernando Henrique
Cardoso, presidente da
República, sobre a
possibilidade de
classificação do Brasil para
a Copa do Mundo (E – 08/
10/01).

[238] “Preciso de
um ator
despreparado para
mostrar uma pessoa
despreparada no
mundo de hoje”.
Gerald Thomas,
diretor de teatro,
sobre  Reynaldo
Gianecchini (E – 12/
03/01).

[08] “Sou feliz com
os meus peitinhos
pequenos e
sinceros”.
Nívea Stelmann,
atriz (T – 27/05/01).

Há grandes diferenças semânticas entre as
três (re)contextualizações:
Em [237], a justificativa da fala recai sobre
o ator (reforçando a retextualização). Como
o recorte da retextualização isolou uma fala
que utiliza um léxico positivo (adequado a
descrição de um ídolo) , não apresenta
comprometimento para a “face” do ator
mencionado pelo locutor.
 Já as outras duas (re)contextualizações,
associadas às retextualizações,
comprometem a “face” do ator.

Em [240], o locutor “está deixando o cargo”.
Essa informação é ambígua: o fato de deixar
o cargo pode ser através da aposentadoria,
como em [239], ou demissão, transferência,
mudança de função etc.
Muitas vezes, o não-explicitado na
linguagem permite aos leitores apresentarem
efeitos de sentido diferentes para um mesmo
texto.

Os editores de [06] e [07] apresentam
interpretações diferentes na
(re)contextualizações.
Em [06], o uso do verbo “afirmar” pelo editor
não é coerente com a fala da locutora, embora
a inferência de “que não pensa em colocar
silicone nos seios” seja autorizada para o
recorte da fala apresentado.
A hipótese levantada pelo editor de [07],
entendemos, não é autorizada pela fala
retextualizada, pois a locutora afirma que
está “feliz” com os seios como são.
Em [08] não há uma leitura interpretativa da
fala, a interpretação ou inferência cabe ao
leitor.

Pelas (re)contextualizações entende-se que
se trata do mesmo evento comunicativo. Há,
em [242], um problema semântico: a escolha
do editor deveria ser a “não-classificação”
ou “desclassificação”, pois seria mais
condizente com a fala retextualizada.
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7.2.4.7. (Re)contexto com ou sem justificativa da fala

Dentre as estratégias discursivas escolhidas pelos editores, há a opção de justificar

ou não a fala do locutor ou, mesmo, apresentar algum comentário ou opinião.

[245] “Deus só ajuda quem trabalha”.
Marco Vinício Petrelluzzi, secretário de Segurança Pública de São Paulo,
negando que a polícia tenha tido sorte na solução do caso (V – 05/09/01).

[246] “Deus só ajuda quem trabalha”.
Marco Vinício Petrelluzzi, secretário de Segurança Pública de São Paulo (T –
07/09/01).

7.2.4.8. Tipos de (re)contextos

Além dessas estratégias discursivas no processo de (re)contextualização, propomos

uma classificação para o tipos de (re)contextos veiculados no gênero ‘frase’: (re)contextos

objetivos ou informativos e interpretativos, que podem ser atrelados ou não-atrelados.

a. (Re)contexto objetivo ou informativo:

O (re)contexto será objetivo ou informativo quando apresentar apenas informações

sobre o evento comunicativo amplo, ainda que a não-interferência do editor seja apenas aparente.

[247] “Dedé quis escolher o papel. Quem não sabe interpretar um bobo, não
sabe fazer nada”.
Chico Anísio, comediante, à revista Contigo (T – 27/05/01).

b. (Re)contexto interpretativo:

Será interpretativo quando ocorrerem indicativos claros de uma interpretação do

editor que conduz a leitura do evento comunicativo ou, mesmo, impõe algum tipo de visão. Os

(re)contextos interpretativos, evidentemente, possibilitam sobremodo a tendenciosidade, pois,

interferindo na liberdade de interpretação do leitor, sempre podem prejudicá-la em benefício de

propósitos discutíveis ou, pelo menos, destoantes dos fatos relacionados ao evento comunicativo.

Nos exemplos adiante, sublinhamos as expressões dos (re)contextos que consideramos

interpretativos.

[248] “A (empresa aérea) Gol está trazendo um pessoal que não era de avião.
Pelo tipo, é um pessoal de ônibus-leito”.
Wagner Canhedo, dono da Vasp, sem conseguir esconder o despeito em relação
à nova empresa aérea de Nenê Constantino, que é dono da maior frota de ônibus
do país (V – 31/01/01).

[249] “O PFL não agirá como macaco em cristaleira, mas também não vai se
acocorar”.
José Agripino Maia, senador (PFL-RN), adiantando que o partido pode continuar
compondo a base governista, mas não vai ficar de quatro (V – 14/03/01).
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c. (Re)contexto atrelado:

(Re)contexto atrelado será aquele que depende de um texto que lhe é anterior, a que

recorremos para recuperar as informações da fala. O não-atrelado, questão óbvia, será o

independente, permitindo-nos, por si só, a recuperação das referidas informações (tipo comum à

maioria dos textos em estudo). Os exemplos abaixo mostram o (re)contexto atrelado. Neles,

pode-se verificar que a leitura do segundo texto de cada grupo é dependente da leitura do anterior

(destaques nossos):

[250] “O Carnaval é a apoteose do liberalismo: não tem governo”.
César Maia, prefeito do Rio de Janeiro (V – 07/03/01).

[251] “Acho o contrário. É a apoteose do socialismo, porque é feito pelo povo”.
Anthony Garotinho, governador do Rio de Janeiro (V – 07/03/01)

[252] “Eu acho que meu pai precisa de Deus”.
Patrícia Abravanel, filha de Silvio Santos, atribuindo o sofrimento de seu pai
durante seu seqüestro à falta de fé (V – 05/09/01).

[253] “Meu filho também precisa de Deus”.
Antônio Sebastião Pinto, pai do seqüestrador Fernando Dutra Pinto (V – 05/
09/01).

[254] “Queria pedir perdão”.
Tomás Oliveira, um dos autores do assassinato do índio pataxó Galdino Jesus
dos Santos (V – 14/11/01).

[109] “Não vou perdoar Satanás”.
Minervina Jesus dos Santos, mãe do índio Galdino (V – 14/11/01).

As palavras ou expressões sublinhadas, no segundo texto de cada grupo, remetem-

nos a seus precedentes. Seus (re)contextos não nos ajudam a entendê-los, fazendo-se necessário

recorrer ao texto anterior, principalmente, à retextualização.

Um dos melhores grupos de textos que apresentam (re)contextos atrelados

encontramos na  revista Veja, em edição do ano 2002. O editor pôs a explicação do evento

comunicativo mais amplo apenas no primeiro e último exemplar textual. Foi uma prática

discursiva econômica do editor. Como os microtextos foram publicados juntos, a repetição do

(re)contexto seria um excesso inconveniente.

[255] “É um golpe!”
José Genoíno, pré-candidato do PT ao governo paulista, comentando a decisão
do TSE que estende aos Estados as coligações na disputa à Presidência (V –
06/03/02).

[256] “É casuísmo!”
Roseana Sarney, governadora do Maranhão e pré-candidata do PFL à
Presidência (V – 06/03/02).
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[257] “Decisão descabida!”
Luís Inácio Lula da Silva, pré-candidato do PT à Presidência (V – 06/03/02).

[258] “É pior que na ditadura!”
Renan Calheiros, líder do PMDB no Senado (V – 06/03/02).

[259] “Ainda estou zonzo”.
Aloysio Nunes Ferreira, ministro da Justiça (V – 06/03/02).

[260] “Posso assistir de camarote”.
Fernando Henrique Cardoso, presidente da República, sobre a briga por sua
sucessão (V – 06/03/02).

7.3. GÊNERO ‘FRASE: UMA AMOSTRA DO DISCURSO MIDIÁTICO

As diversas estratégias lingüísticas e discursivas, utilizadas pelos diferentes editores,

conforme se demonstrou neste capítulo, concorrem para evidenciar as práticas sociais em que se

apóia o discurso midiático. Esse discurso “flui de maneira constante e ininterrupta, encadeia

enunciados que se apresentam habitualmente de forma acabada, escondendo os seus processos

de gestação” (RODRIGUES, 2002, p. 217). Esse efeito de completude, essa exteriorização de

forma acabada, na verdade, resulta de estratégias discursivas que camuflam o processo de

enunciação.

Uma outra forte função estratégica do discurso midiático é naturalizar os recortes

arbitrários (RODRIGUES, 2002, p. 223) que o editor executa nos diversos discursos de que se

apropria, sejam os de instituições sejam os de indivíduos. Como afirma Mouillaud, válida a

repetição do trecho citado no início do capítulo, “o jornal não está mais centrado sobre o dizer de

origem, mas sobre sua interpretação” (MOUILLAUD, 2002, p. 138).

No gênero em estudo, verificamos que os processos de retextualização e

(re)contextualização são utilizados como práticas de edição para atingir essa naturalização. Os

vários textos utilizados para exemplificar esses processos confirmam tanto os recortes arbitrários,

feitos pelos editores, como expõem as diversas estratégias discursivas que são usadas para a

naturalização desses recortes.

Conseqüentemente, podemos afirmar que a prática discursiva do gênero “frase”

repete, obviamente, o que é comum em todos os meios midiáticos, qual seja, o da prática

jornalística como uma grande fábrica de retextualizações. Todas as informações são sempre

reprocessadas, rescritas, novamente produzidas, ou melhor, em nossos termos, retextualizadas e

(re)contextualizadas, pois, como é sabido, as fontes são, quase que praticamente, as mesmas, as

agências noticiosas. Elas são poucas em relação ao número de unidades de mídia e, em função

disso, funcionam como sistemas onipotentes de difusão. O fato pode ser facilmente comprovado,

se olharmos os jornais de um mesmo dia, de vários Estados nacionais e, mesmo, de vários
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países: verificaremos, sem dificuldades, que são todos retextualizações das mesmas fontes, as

poucas agências internacionais existentes.

Como já ressaltamos neste trabalho, Brémond e Brémond (2002) asseveram que

poucas multinacionais controlam as informações recebidas pelo público. Como essas empresas

noticiosas, sem dúvidas, se norteiam segundo seus interesses, linhas editorais, inclusive questões

de rentabilidade, elas exercem um controle que se traduz em evidente exercício de poder, impondo

padrões que uniformizam a oferta editorial, tanto em termos de pontos de vista quando de

conteúdos.



8. CONSIDERAÇOES FINAIS E PERSPECTIVAS

Como já frisado no início desta investigação, embora o estudo sobre gêneros textuais

não seja recente1 , só atualmente ele vem merecendo atenção como uma alternativa interessante

para produzir conhecimentos que respondam, de forma mais adequada, a questões referentes aos

múltiplos usos da linguagem e, principalmente, a sua interface com o exercício da cidadania,

buscando compreender a realidade e atuar sobre ela, participando positivamente dos processos

sociais e políticos (MEURER, 2000).

Assim, a literatura da área tem-se tornado profícua, caracteristicamente

multidisciplinar, no entanto, pouco aplicada. Multidisciplinar, no sentido de que os fundamentos

teóricos que o sustentam decorrem da mescla de contribuições de várias áreas do conhecimento,

em especial as sociais, a própria Lingüística e suas subáreas, entre elas, a Lingüística Textual,

Pragmática, Sociolingüística e Análise Crítica do Discurso. Pouco aplicada porque os resultados

dos estudos não foram amplamente direcionados ao contexto escolar e, além disso, muitos

permanecem esquecidos em bibliotecas e anais, em forma de dissertações, teses ou comunicações

em congressos.

Em suma, os estudos sobre os gêneros textuais ainda não estão suficientemente

desenvolvidos, a ponto de atender as atuais necessidades do ensino de língua e, inclusive,

recomendação dos Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN, a de fundamentar o ensino de

língua materna, em suas modalidades oral e escrita, nos gêneros textuais. Compreender essa

necessidade corresponde a mudar o foco das pesquisas realizadas pela academia, tornando-as

trabalhos que atendam a essa demanda pedagógica.

Um outro aspecto se levanta em relação à proposta dos PCN, o de trabalhar esses

gêneros criticamente, analisando as atividades sócio-comunicativas que os sustentam, além, é

claro, de analisar os recursos lingüísticos que os subsidiam. Dentre alguns dos gêneros que já

circulam no contexto pedagógico, com o objetivo de atender a essas atividades sócio-

comunicativas, os advindos do domínio jornalístico, parece-nos, tem merecido destaque.

Os gêneros da mídia têm sido objeto de inúmeras descrições nos
últimos vinte anos, com uma grande diversidade de enfoques em
função do instrumental teórico adotado. A escola também passou
a estudá-los com o objetivo de formar leitores críticos e construtores
dos diversos textos que circulam na sociedade (CUNHA, 2002, p.
167).

1 Platão já tratava dos gêneros e Aristóteles, em ‘A poética’, sistematiza a questão e desenvolve considerações que
influenciarão, ao longo do tempo, os estudos da área.
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O domínio jornalístico caracteriza-se por um discurso que circula por várias esferas,

infiltrando-se em todas as práticas discursivas de uma sociedade. O discurso, como principal

processo e produto do funcionamento da instituição midiática (RODRIGUES, 2002), é polifônico

por natureza, ou seja, concretiza as diversas vozes sociais através de diferentes gêneros textuais

que ocupam espaço cada vez maior nas práticas pedagógicas.

[...] o jornalismo, enquanto uma prática social – realizada em
condições de produção especifica – capta, transforma, produz e
faz circular acontecimentos, interpretando e nomeando situações
e sentimentos do presente. Ao veicular as várias vozes que
constituem os acontecimentos, explicita que faz parte de um
determinado tempo histórico e que é produzido por sujeitos
históricos (BERGER, 2002, p. 283).

Os processos sócio-comunicativos que caracterizam cada gênero do domínio

midiático tanto refletem a sociedade em que ele surge como podem ser indícios de transformações

que costumam ocorrer.

Situamos o gênero ‘frase’ no contexto que expomos. Ele apresenta uma constituição

formal em que duas vozes principais delimitam seu espaço discursivo, a do locutor e a do editor.

Contudo, essa delimitação não garante, ao locutor, a legitimação de sua voz pela prática discursiva

e social do editor. Segundo Maingueneau (2000), em um discurso, as vozes são marcadas por

seus lugares sociais. As vozes se expressam de posições sociais diferentes, representando

diferentes graus de autoridade, de poder, de conhecimentos e interesses (KRESS, 1998).

Com o gênero ‘frase’, a voz atribuída ao locutor varia quanto a suas representações

(institucional, voz individual, anônima), já a segunda voz, a do editor, está, necessariamente, a

serviço das instituições a que se ele vincula. Na verdade, os editores atribuem os papéis sociais

aos locutores de forma que eles não podem fugir dessas representações (LEEUVEN, 1998).

Assim, a julgar pelos textos catalogados, os locutores são “vítimas” de suas próprias falas, devido

às práticas discursivas (retextualização e (re)contextualização) dos editores. A voz do editor,

estratégica e formalmente colocada, põe em segundo plano a voz do locutor, quando não a

suprime. Já o editor tem seu espaço discursivo protegido pelo poder que lhe confere sua prática

social, pois a própria disposição do texto do gênero ‘frase’ ajuda para que se ratifique o fenômeno

de disfonia, em que uma das vozes sofre alteração ou enfraquecimento.

Se considerarmos como “discurso autoritário aquele em que se abafam as vozes dos

percursos em conflito, em que se perde a ambigüidade das múltiplas posições, em que o discurso

se cristaliza e se faz discurso da verdade única, absoluta, incontestável” (BARROS, 1999, p. 6),

então podemos concluir que, pelas características apresentadas, as ‘frases’ representam um gênero

textual marcadamente autoritário. O editor, ao pôr em destaque sua própria voz, enfraquecendo,

ao mesmo tempo, a do locutor, estabelece uma relação assimétrica, pois a voz que tem poder é,

também, a última que é ouvida.
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Como autoritário, esse é um gênero que tende, de uma maneira condensada e rápida, a

formar opinião, geralmente negativa, a respeito de uma dada personalidade, sem lhe dar chance de

defesa ou de qualquer resposta imediata, nem mesmo, muitas vezes, em termos de longo prazo, já

que não é comum à mídia práticas discursivas e sociais que vulnerabilizem suas “faces”. Nos

exemplares textuais do gênero ‘frase’, há toda uma construção de identidades a partir da delimitação

de poder ou, mais precisamente, da determinação de um espaço discursivo irrevogável. No jogo

comunicativo do gênero ‘frase’, não se verifica a relevância da função referencial (ver introdução,

exemplos 2 e 3), mas de outros aspectos discursivos que foram levantados no corpo deste trabalho

O exposto pode ser tomado  como um tema bastante produtivo para ser trabalhado

em sala-de-aula, no contexto de processos argumentativos e de representação de identidades ou

de formação de preconceitos e estereótipos sociais. O uso de ‘frase’ pode ajudar a renovar a

prática pedagógica de alguns professores que ainda estão inseguros quanto ao ensino da língua

fundamentado na utilização de gêneros textuais.

Práticas discursivas são uma demonstração clara de que a língua cria o mundo, não

o reproduz; são, ainda, uma comprovação de seu caráter dialógico como uma atividade histórico-

social, cognitiva e interativa. Por isso que as atividades pedagógicas devem deixar explícito que

estudar a língua é muito mais do que vê-la como um sistema de regras, é estudar sua relação com

outras práticas de uma comunidade que se define lingüística e socialmente, com sua ideologia, e

seus valores.

Podemos afirmar que, investindo-se no gênero textual em estudo, o professor de

língua materna poderá encontrar diversas alternativas de trabalho efetivo e eficaz. A língua pode

ser estudada, não por si mesma, simplesmente como um sistema, mas em seu contexto de uso,

contemplando os aspectos sociais, históricos, políticos etc. Comprova-se, assim, que a língua é

utilizada para múltiplos propósitos, sendo, por isso, um elemento de coesão social. Confirma-se,

também, que não se pode conceber a língua como algo estático, com formas cristalizadas, porém

dinâmico, constitutivo, como um processo dialógico que trata da relação do homem com ele

mesmo, do homem com seu próximo e do homem com a reelaboração do mundo.

Podemos ainda destacar que não é difícil conquistar os alunos para trabalhar esse

gênero textual. Um dos aspectos que, seguramente, irá atraí-los é o tamanho dos textos; outro

diz respeito aos efeitos de sentidos obtidos através do humor que se apresenta em muitos dos

casos. Assim, o professor ou a professora terá o caminho preparado para gerir discussões

produtivas, confirmando que é por meio da mediação semântica específica de uma língua que os

mundos são representados e são constituídos concretamente (BRONCKART, 1999).

Nessas discussões, uma questão relevante será, sem dúvida, além da mediação

semântica, a dos aspectos pragmáticos atinentes às alterações de conteúdo decorrentes das

retextualizações e (re)contextualizações, que, decerto, sempre serão surpreendentes ferramentas

para o exercício do olhar crítico dos discentes em suas leituras e discernimentos. Uma simples

escolha de estrutura verbal, por exemplo, como já demonstrado, pode alterar grandemente a

leitura sugerida para uma situação representada no discurso.
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O docente poderá, facilmente, desenvolver com seus alunos atividades de

retextualização (MARCUSCHI, 2001b), verificando de que maneira as falas foram

retextualizadas pelos diversos editores e quais os recursos lingüísticos disponíveis para atender

a tal prática discursiva nas ‘frases’. Esses recursos, por exemplo, podem ser evidenciados nas

alterações sintáticas que envolvem  autocorreções, melhoras ou mudanças de estilo, e de

pontuação.

No processo discursivo da retextualização, o editor utiliza-se da representação direta,

numa tentativa de deixar passar para o leitor que as palavras são exatamente como foram usadas

no discurso representado. Porém, na verdade, “quando o DD relata falas consideradas como

realmente proferidas, trata-se apenas de uma encenação visando criar um efeito de autenticidade:

eis as palavras exatas que foram ditas, parece dizer o enunciador.”  (MAINGUENEAU, 2001, p.

141). Esse é um aspecto relevante para o professor contrapor os ensinos da gramática normativa

sobre DD ao que ocorre no uso desse recurso de forma efetiva. O discente observará que, enquanto

na retextualizaçao, a fala do locutor recebe o status discursivo de citação direta, na

(re)contextualização, ela pode ocorrer na forma de discurso indireto (DI), que,  necessariamente,

não será uma transformação do DD, mas uma reelaboração resultante de estratégias discursivas

diversas.

Mesmo não sendo um gênero que se caracterize por seu aspecto de informatividade,

‘frase‘ serve de pistas para acompanhar os últimos acontecimentos a fim de melhor compreender

as mensagens veiculadas (críticas, pontos de vista, humor, etc),  sobre os mais diversos temas. É

oportuno que os professores demonstrem que, por não sermos neutros diante do que vemos e

nos acontece, sempre nos posicionamos e, para tal, podemos recorrer a recursos da língua, como

o uso de adjetivos na condição de palavras avaliativas e qualificativas, e não, simplesmente,

para classificar um substantivo.

Como as ‘frases’ são constituídas com base em eventos comunicativos amplos,

ligados, na maioria das vezes, a situações atuais, esses microtextos podem servir de motivação

para que os alunos leiam sobre os assuntos tematizados e se situem historicamente em relação

aos acontecimentos nacionais e, mesmo, internacionais. Esse aspecto também justifica seu uso

por professores de outras disciplinas.

O tom humorístico (sarcástico), como característica relevante desse gênero, poderá

ser um bom ingrediente para conduzir práticas discursivas sérias, profundas e comprometidas

com uma visão crítica do mundo, servindo para que os alunos se conscientizem de que a escola

não é um mundo à parte. Nas palavras de Freire (1998, p. 46):

Uma das tarefas mais importantes da prática educativo-crítica é
propiciar as condições em que os educandos em suas relações uns
com os outros (...) ensaiam a experiência profunda de assumir-se.
Assumir-se como ser social e histórico, como ser pensante,
comunicante, transformador.
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Estudando os locutores, percebe-se como as ‘frases’ refletem as relações sociais do

poder, como, às vezes, o que foi dito pelo locutor e selecionado pelos editores, nos processos de

retextualização e (re)contextualização,  pode comprometer seu  papel social. Essa pode ser uma

forma produtiva de substituir o estudo do sujeito gramatical, que não passa de exercícios rotineiros

de identificação e classificação, desprovidos de qualquer função social. Mesmo uma atividade

que apresente os locutores em sua classificação (individuais, coletivos, anônimos etc), se mostrará

relevante para se discutir os estatutos das vozes que se fazem representar em uma sociedade.

O estudo do estatuto das vozes comprova o poder que se exerce  por meio da

linguagem. O texto corresponde, assim, a uma arena de vozes em que predomina a voz que

exerce poder social através de uma prática discursiva. Por isso, o aspecto relevante, a ser trabalhado

em sala-de-aula, é considerar a prática discursiva em que esse gênero se inclui. A mídia constrói

opinião e, mesmo por meio de gêneros tão “despretensiosos” (o que se diz com a finalidade de

divertir o leitor), como ‘frase’, ela veicula, explícita ou implicitamente, sua visão sobre eventos

e, principalmente, pessoas. Assim, esse gênero, pequeno em seu aspecto formal, se revelará

como um grande mentor de discussões.

Não pretendemos esgotar as sugestões e deixamos o discurso em aberto, como é

próprio a todos os discursos, a fim de que outras vozes possam também ter sua vez de ser

ouvida.

Então, como nossos discursos são sempre imbuídos de outros discursos e, também,

servem ou servirão de base para outros discursos, tentaremos encerrar “meu” texto incorporando,

ainda, um outro discurso:

Estudiosos reconhecem que o ensino baseado em gênero não deve ser nem
muito prescritivo (formulaico) nem muito descritivo, mas, ao contrário, ele
deve oferecer oportunidades para aprender informação sobre como os textos
são estruturados, como a linguagem é usada em um determinado contexto
(ARAÚJO, 2000, p. 197)

Destarte, esperamos que quem entrar em contato com nossa pesquisa, que

correspondeu a um passo no estudo do gênero ‘frase’, possa estender e aprofundar as descobertas

e aplicá-las em vários contextos do conhecimento.
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APÊNDICES



QUESTIONÁRIO DIRIGIDO ÀS EDITORAS

1. Desde que número ou ano a revista começou a apresentar essa seção ou gênero textual?

Houve alguma motivação específica para introduzir o referido gênero?

2. Quais os critérios utilizados na escolha das FRASES?

3. Como procedem ao registro: através de dados gravados ou anotados?

4. Por que, geralmente, suprime-se este gênero (e não outros) por ocasião de algum número

especial da revista (ex. atentado no  World Trade Center)?

5. Os senhores têm algum parecer de leitores sobre esta seção (parte específica de FRASES)?

6. Há dados de onde (país, revista, jornal etc) primeiro se começou a utilizar esse gênero?



EXEMPLARES DO GÊNERO ‘FRASE’

ABREVIAÇÕES

C Contigo Ed. Abril São Paulo

CL Clarín –– Buenos Aires

DP Diário de Pernambuco –– Recife

E Época Ed. Globo Rio de Janeiro

I IstoÉ Ed. Três São Paulo

P Placar Ed. Abril São Paulo

SBT Sistema Brasileiro de Televisão São Paulo

T Tudo Ed. Abril São Paulo

V Veja Ed. Abril São Paulo

EXEMPLOSÍNDICES
PUBLICAÇÃO
– DATA DA

EDIÇÃO

ÍNDICE
ORIGINAL

[01] “Eu não sou um pedaço de carne de açougue. Também tenho cérebro,
só que ele é pequenininho”.
Nana Gouvêa, modelo eliminada do programa Casa dos Artistas. T – 07/12/01 ––

[02] Vencedores – “Filipão foi ao Morumbi ver São Paulo x Vasco e saiu no
 intervalo. Cara de Sorte: não precisou ver o inconvocável Romário fazer
 dois gols [...]”.
(Abrindo o Jogo, p. 5). P – 01/02/02 ––

[03] “Diante do Filipão, mostrei um pouquinho do que sei”.
Romário, jogador do Vasco, sobre os dois gols que fez na vitória contra o
São Paulo, partida vista por Luiz Felipe Scolari, que não o convocou para
a Seleção Brasileira. E – 04/02/02 ––

[04] “Na TV, os programas são mais dirigidos para as mulheres. Tenho certeza
de que são elas que mandam em casa”.
Daniel Filho, diretor de TV. E – 21/05/01 ––

[05] “A mulher é quem manda na televisão. O homem pega carona, é
mais fingido”.
Daniel Filho, diretor de televisão e autor do livro “O círculo eletrônico”,
ao jornal O Globo. T – 20/05/01 ––

[06] “Estou feliz com os meus peitinhos pequenos, mas sinceros”.
Nívea Stelmann, atriz, afirmando que não pensa em colocar silicone nos seios. I – 23/05/01 I – 219

[07] “Estou feliz com meus peitinhos sinceros”.
Nívea Stelmann, atriz, sobre a hipótese de aumentar os seios com silicone. E – 21/05/01 ––

[08] “Sou feliz com os meus peitinhos pequenos e sinceros”.
Nívea Stelmann, atriz. T – 27/05/01 ––

[09] “Eu fiz 94 anos, mas só digo que estou com 95 para me energizar e chegar
lá. Escrevam o que eu digo: eu só vou morrer quando eu quiser! Não
programo morte, eu programo vida!”
Dercy Gonçalves, no Hebe, dia 30. C – 07/08/01 ––
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EXEMPLOSÍNDICES
PUBLICAÇÃO
– DATA DA

EDIÇÃO

ÍNDICE
ORIGINAL

[10] “Só vou morrer quando eu quiser!”
Dercy Gonçalves, atriz. V – 08/08/01 V – 595

[11] “Só vou morrer quando eu quiser!”
Dercy Gonçalves¸ atriz. T – 10/08/01 ––

[12] “Só vou morrer quando eu quiser!”
Dercy Gonçalves, comediante, ao completar 94 anos. E – 13/08/01 ––

[13] “A única coisa que me tira do sério é a injustiça. Principalmente contra
 quem não merece”.
Tânia Alves, atriz e cantora. E – 01/10/01 ––

[14] “Pelé, Coca-Cola e Jesus Cristo são os três maiores ícones mundiais”.
Edson Arantes do Nascimento, O Pelé, num ataque de modéstia T  – 21/12/01 ––

[15] “Meu casamento com Justus deu errado porque não poderia dar certo”.
Adriane Galisteu, apresentadora, tentando explicar porque se separou do
publicitário Roberto Justus. I – 05/04/00 ––

[16] “O aluno inteligente dá mais trabalho para aprender jiu-jítsu, porque fica
 pensando antes de fazer o golpe. Uma criança, uma moça, um burro vão
aprender mais depressa do que o inteligente”.
Hélio Gracie, o criador do jiu-jítsu brasileiro. V – 07/02/01 V – 077

[17] “Você é de Santa Catarina? Oba, mais um gaúcho em meu programa!”
Carla Perez, dançarina. E – 16/07/01 ––

[18] “O Maluf que conheci, para mim, era um cara legal. E o Maluf que vendi,
 foi o Maluf que comprei”.
Duda Mendonça, marqueteiro responsável pela campanha de Lula
para presidente. T – 14/12/01 ––

[19] “A política é quase tão excitante quanto à guerra e tão perigosa quanto a
ela. A diferença é que, na guerra, só se morre uma vez”.
Winston Churchill, primeiro-ministro britânico (1874-1965). E – 01/10/01 ––

[20] “A estátua da santa teve origem na cidade de Nazaré na Galiléia, em
Portugal”.
Do jornal Folha de São Paulo, referindo-se à imagem de Nossa Senhora de
 Nazaré, esculpida na Palestina. V – 24/10/01 V – 727

[21] “Não estou brincando de trabalhar. Tenho filha pequena para criar e uma
pilha de carnês para pagar”.
Fausto Silva, o pobre Faustão da Globo, que ganha uma bagatela acima de
1 milhão de reais por mês, preocupado com o leito das crianças. V – 27/06/01 V – 479

[22] “Eu não tenho Anthrax”.
George W. Bush, presidente dos Estados Unidos. SBT – 28/10/01 ––

[23] “A oposição está como barata tonta”.
Fernando Henrique Cardoso SBT – 28/10/01 ––

[24] “Antes de mais nada, eu não tenho anthrax”.
George W. Bush, presidente dos Estados Unidos, depois de informado que
a bactéria  foi detectada no centro de correios da Casa Branca. V – 31/10/01 V – 735

[25] “A oposição está como barata tonta”.
Fernando Henrique Cardoso, presidente da República. V – 31/10/01 V – 743

[26] “Saddam Hussein, presidente de Irak: ‘Ni Estados Unidos ni sus aliados
podrán sacarme jamás del poder’. Pág. 23” . CL – 18/07/02 ––
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EXEMPLOSÍNDICES
PUBLICAÇÃO
– DATA DA

EDIÇÃO

ÍNDICE
ORIGINAL

[27] “El presidente iraquí, Saddam Hussein, advirtió ayer, en un nuevo desafío a
la administración Bush, que ni Estados Unidos ni sus aliados podrán ‘sacarme
jamás del poder’. ‘Irak vencerá las amenazas extranjeras’, agregó”. CL – 18/07/02 ––

[28] “Elisa Carrió, diputada: ‘Si Duhalde no hace acuerdos institucionales más
serios, no puede llegar a mayo de 2003’. P. 15”. CL – 22/07/02 ––

[29] “Elisa Carrió, la candidata presidencial del ARI [...] ‘Esta disputa va a ser
fuerte, dentro y fuera del Gobierno. Si Eduardo Duhalde no hace acuerdos
institucionales más serios no puede llegar hasta mayo de 2003’”. CL – 22/07/02 ––

[30] “Os burgueses do Rio ajudam essas comunidades?”
Beatrix, rainha da Holanda, em visita ao Rio, referindo-se à favela da
Rocinha (leia mais às págs. 75 e 96). V – 02/04/03 ––

[31] “Fumem menos e cheirem menos”.
Coronel Wilton Ribeiro, comandante da PM carioca, na Conferência de
Segurança Pública para a América do Sul. T – 31/08/01 ––

[32] “O Brasil precisa, na área do narcotráfico, que as pessoas fumem menos,
cheirem menos e se injetem menos”.
Wilton Ribeiro, comandante-geral da Polícia Militar do Rio de Janeiro. V – 29/08/01 V – 650

[33] “O Brasil precisa que as pessoas fumem menos, cheirem menos e se
injetem menos”.
Wilton Ribeiro, comandante da PM do Rio de Janeiro, sobre a solução
para o problema do narcotráfico. E – 27/08/01 ––

[34] “O Brasil precisa que as pessoas fumem menos, cheirem menos e se
injetem menos”.
Coronel Wilton Ribeiro, comandante da PM do Rio de Janeiro, sobre a
dificuldade em combater o tráfico de drogas no Brasil. I – 29/08/01 I – 401

[35] “Ele é bonito e tem cara de gente da minha família!”
Caetano Veloso, sobre o terrorista Osama bin Laden. A semelhança entre os
dois foi  alvo de uma brincadeira fotográfica que circula pela internet. T – 23/11/01 ––

[36] “Osama Bin Laden é um homem bonito”.
Caetano Veloso, cantor e compositor. V – 21/11/01 V – 802

[37] “Bin Laden é um homem bonito e se parece com pessoas de minha família.
Mas sou contra o terrorismo”.
Caetano Veloso, no lançamento de seu CD duplo, Noites do Norte ao Vivo,
em resposta a charges que circulam na Internet, nas quais o cantor apareceu
caracterizado como o milionário saudita. E – 19/11/01 ––

[38] “Osama Bin Laden é um homem bonito e se parece com algumas pessoas
da minha família”.
Caetano Veloso, compositor e cantor, sobre as montagens que circulam na
internet nas quais ele aparece caracterizado como o terrorista. I – 21/11/01 I – 524

[39] “Faço de tudo com o João Augusto. Só não dou de mamar no peito”.
Gugu, Domingo Legal, dia 18. C – 27/11/01 ––

[40] “Vocês são ótimos para trabalhar. Deste jeito, nem precisamos de adversário!”
Fausto Silva, ironizando com sua equipe de produção, no Domingo
Legal, dia 21. C – 30/10/01 ––

[41] “Depois você reclama que ficam dizendo que você come tudo quanto é
porcaria por aí”.
Ivete Sangalo para Dado Dolabella, que participou da gincana de
comida exótica no Caldeirão do Huck, dia 10. C – 20/11/01 ––
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[42] “Ataíde, sua vida sexual é que nem jogo de Seleção Brasileira: acontece
 uma vez por mês e tem resultado desastroso”.
Caco Antibes, personagem de Miguel Falabella no Sai de Baixo, dia 29. C – 07/08/01 ––

[43] “O meu primeiro trabalho como ator foi de árvore”.
Dalton Vigh, no Planeta Xuxa, dia 9. C – 18/12/01 ––

[44] “E o meu foi de galinha”.
Xuxa, respondendo a Dalton Vigh. C – 18/12/01 ––

[45]  “Leva-se muito tempo para ser jovem”.
Pablo Picasso, pintor (1881 – 1973). E – 08/10/01 ––

[46]  “Vossa Excelência foi muito mal-acostumado, tem a síndrome do
capitão-do-mato, curvando a todos no chicote e no grito”.
Heloísa Helena, senadora pelo PT de Alagoas, ao senador Antonio
Carlos Magalhães. E – 12/03/01 ––

[47] “Se Vossa Excelência votou a favor da cassação do Luiz Estevão, não
deveria estar tão exaltada por causa de minhas denúncias”.
Antonio Carlos Magalhães, senador, em resposta a Heloisa Helena. E – 12/03/01 ––

[48] “Num momento como aquele o companheiro deveria permanecer atrás,
pensando na equipe, mas não foi o que ocorreu”.
Rubens Barrichello, ao reclamar de uma ultrapassagem feita por Michael
Schumacher na GP da Malásia de Fórmula 1. E – 06/03/01 ––

[49]  “Foi uma disputa chata, Ross. Eu poderia parar e tomar um café que ainda
assim venceria”.
Michael Schumacher, em conversa pelo rádio com Ross Brown,
diretor da Ferrari. E – 06/03/01 ––

[50]  “O festival virou uma logomarca. Tem apenas projeto de marketing.
Virou um festival mixo, esquálido, anêmico”.
Antônio Araújo, diretor, sobre o Festival de Teatro de Curitiba. E – 02/04/01 ––

[51] “Esse garoto, que fez espetáculos em hospitais, por que não faz em
cemitérios e não fica por lá?”
Antônio Abujamara, ator e diretor. E – 02/04/01 ––

[52] “A construção de um pólo petroquímico seria uma agregação de valor
mais compatível com as necessidades do povo do Peru”.
Fernando Henrique Cardoso, presidente do Brasil, em pronunciamento
ao povo da Bolívia. E – 02/07/01 ––

[53] “Seria a doutora Ruth Cardoso”.
Paulo Renato, ministro da Educação... Em entrevista ao jornal O
 Estado de São Paulo. T – 06/05/01 ––

[54]  “O que eu assino de livro pirata é impressionante. Sinal de que faço
mesmo sucesso”.
Paulo Coelho, escritor, à revista Quem Acontece. T – 20/05/01 ––

[55] “O Ciro Gomes é o pai e Itamar é o tio, o tio mais velho do desemprego”.
[Anthony Garotinho, governador do Rio de Janeiro]. T – 27/07/01 ––

[56] “O negro não precisa dançar sempre, também pode ser o dono da orquestra”.
[Alzira Rufino, líder de movimento negro e diretora da Casa de Cultura da
Mulher Negra, ao comentar o preconceito racial no Brasil]. T – 10/06/01 ––

[57]  “Ciro disse que ia cobrar contribuição previdenciária de empresas que
automatizam sua produção. Grosso modo, seria cobrar colaboração
previdenciária de robôs”.
Luís Inácio Lula da Silva, candidato do PT à Presidência da República, para Ciro
Gomes, candidato da Frente Trabalhista (debate da Rede Bandeirantes, agosto). V – 09/10/02 ––
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[58]  “Não tem trégua ao Lula. Quer acabar com o MST? É só fazer uma
reforma agrária decente”.
João Paulo Rodrigues, líder dos sem-terra (setembro). V – 09/10/02 ––

[59] “Papai, Roseane tem de tomar uma decisão, se quiser continuar com a
campanha, que largue o Jorge”.
Zequinha Sarney, ex-ministro do Meio Ambiente, referindo-se ao cunhado,
Jorge Murad, em telefonema ao pai, José Sarney. V – 27/03/02 ––

[60] “Papai, Roseana tem de tomar uma decisão. Se quiser continuar com a
campanha, que largue Jorge ou então esqueça a campanha logo de uma
vez. Sua saúde está indo embora, a minha também. Estou dormindo mal,
tendo pesadelos toda noite. A gente não pode ficar sofrendo por causa de
um irresponsável; porque Jorge é um irresponsável. Roseana fica dando
desculpa, dizendo que Jorge está com depressão. Vou ter uma conversa séria
com ela. Não se preocupe, papai. Fique tranqüilo, viu? Vou falar com ela”.
José Sarney Filho, ex-ministro do Meio Ambiente, falando por telefone com
o pai, José Sarney, sobre a crise política que enfrenta a irmã, Roseana.
A conversa foi ouvida pelo repórter Ricardo Allan, do Valor. E – 25/03/02 ––

[61] “Você está me gravando? Eu quebro seu gravador. Vagabundos!”
Philemon Rodrigues, deputado federal, irritado com repórteres e fotógrafos
que queriam ouvi-lo sobre sua infidelidade partidária que o levou a sair do
PMDB para o PL, voltar para o PMDB e sair de novo para o PL no mesmo dia. V – 23/02/00 ––

[62]  “Anota aí: vou virar o sistema!”
Idemir Carlos Ambrósio, o “Sombra”, líder do PCC, dois dias antes da
rebelião em 29 presídios de São Paulo, detonada pelo comando 146. V – 28/02/01 V – 146

[63]  “Ele é bonito e tem cara de gente da minha família!”
Caetano Veloso, cantor, sobre o terrorista Osama bin Laden. T – 21/12/01
(Retrospectiva) ––

[64] “O dinheiro do governo não é clara de ovo nem maria-mole, que a gente
bate e cresce”.
José Serra, ministro da Saúde, falando sobre a escassez de recursos públicos,
em palestra na Federação das Indústrias do Rio, ouvida pela coluna da
jornalista Lu Lacerda, do jornal carioca O Dia. V – 15/08/01 V – 624

[65]  “Sucesso é como fazer sexo bem-feito” ·
José Mayer, ator. I – 14/02/01 I – 061

[66] “Sucesso é como fazer sexo bem-feito, algo que rejuvenesce e revitaliza”.
José Mayer, ator global. V – 14/02/01 V – 102

[67] “Sei que vão dizer que o Gerald está me usando para fazer sucesso e eu o
estou usando para ganhar um certo respeito no teatro. Tudo é mentira e
tudo é verdade”.
Reynaldo Gianecchini, ator e modelo, mostrando-se profundo no ensaio
da peça Príncipe de Copacabana, dirigida por Gerald Thomas. V – 11/04/01 V – 266

[68] “Preciso de um ator despreparado para viver um príncipe despreparado”.
Gerald Thomas, diretor teatral, justificando a montagem de O Príncipe
de Copacabana, peça baseada em Hamlet, com o galã Reynaldo Gianecchini. V – 31/01/01 V – 071

[69]  “Isso aqui é uma grande rodoviária, um muro de lamentações. Por aqui
passa todo mundo.Deputado com problemas, eleitores de todos os estados
pedindo ajuda...”.
Heráclito Fortes (PFL-PI), ex-primeiro vice-presidente da Câmara, sobre
o dia-a-dia de seu trabalho. V – 21/02/01 V – 112
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[70] “A Vênus e seu robô se vêem sozinhos na Floresta Amazônica, após o holocausto.
A mulher sobreviveu graças a uma fortaleza construída pelo marido, um xeque
árabe, que usou um robô para erguer o bunker, e este, agora, demasiado humano,
 é convertido em servo, companheiro, amante”.
Jorge Mautner, compositor e tocador de rabeca, explicando o enredo de
sua peça Vênus Castigadora do Amazonas, que estreou na semana passada
em São Paulo. V – 27/06/01 V – 481

 [71] “Os animais não podem ficar enjaulados em apartamentos. Tenho um irmão
excepcional, que gritava muito quando era pequeno e incomodava os
vizinhos. Por isso não podíamos morar em apartamentos. Assim também é
com os animais”.
Vera Loyola, socialite. I – 24/01/01 I – 022

[72] “Se vocês gostarem, indiquem para os seus amigos Se não gostarem,
indiquem para os inimigos. Mas, por favor, indiquem!”
Rodrigo Santoro, ator, protagonista do filme Bicho de 7 Cabeças I – 27/06/01 I – 293

[73] “Minha experiência na emissora não foi o que eu esperava. É chato ter de
fazer força para trabalhar, e é isso o que acontece”.
Cazé Pessanha, apresentador, que não vai renovar seu contrato com a
Rede Globo. I –07/11/01 I – 505

[74] “Adorei a vitória da Marta. Votei nela e acho que fará uma ótima
administração. Até porque não terá dificuldade em saber que é prefeita”.
Nicéa Pitta, ex-mulher do ex-prefeito Celso Pitta. V – 10/01/01 V – 003

[75] “O que você fez foi sacanagem. Combinamos que essa pergunta não seria feita”.
Tereza Grossi, diretora de fiscalização do Banco Central, para um jornalista
que lhe perguntou sobre o envio do relatório de fiscalização do Banpará ao
presidente do Senado, Jader Barbalho. V – 04/04/01 V – 240

[76] “O regimento da Câmara diz que o vereador mais velho dá a posse. Sou
milico e vou cumprir. Espero que ela respeite os meus cabelos brancos”.
Erasmo Dias, vereador paulistano, na posse de Marta Suplicy V – 10/01/01 V – 004

[77] “Tem um pH D balanceado”.
Luciana Gimenez, apresentadora de TV, referindo-se ao pH (nível de acidez)
do xampu que anuncia em seu programa, o SuperPop. T – 16/11/01 ––

[78] “Drogas são prejudiciais à saúde”.
Fernandinho Beira-Mar, traficante, em depoimento à Comissão de Direitos
Humanos no Congresso. I – 23/05/01 I – 225

[79] “É como se diz lá no interior: a caravana passa, os cãos ladram...” ·
Ana Maria Braga, apresentadora da Rede Globo, na volta retumbante
do programa Mais Você. V – 04/04/01 V – 252

[80] “Cabeça vazia é morada do diabo”.
José Serra, ministro da Saúde, atribuindo as críticas do candidato do PPS
à Presidência, à falta do que fazer, já que Ciro “está há seis anos e meio
sem trabalhar”. V – 12/09/01 V – 694

[81] “Faça como a seleção. Leve Gol”.
Anúncio de uma concessionária Volkswagen do Rio. V – 08/08/01 V – 597

[82] “O que Suzana Alves e um disco voador têm em comum? Os dois são
baixinhos, chatos e ninguém acredita neles!”
Piadinha surgida na semana passada, depois que a Tiazinha disse ter
filmado um óvni em plena Marginal Pinheiros. V – 22/08/01 V – 637

[83] “Coutinho, Covas, Pelé e Pepe: gol do Brasil em qualquer lugar”.
Faixa exibida por populares no cortejo fúnebre do governador paulista. V – 14/03/01 V – 180
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[84] “CPI da Educação houve diretores e vê indícios de superfaturamento”.
Título de reportagem no “site” do jornal Diário Popular, na internet,
mostrando que a  educação tem problemas que vão além do superfaturamento. V – 21/03/01 V – 215

[85] [89] “Cientista acha forma de vida extraterrestre”.
Manchete de primeira página do Jornal do Brasil (10 de maio), acreditando
na existência de serezinhos verdes (vivos e reprodutores) descobertos por
napolitanos na Transilvânia, terra do conde Drácula. V – 30/05/01 V – 395

[86] “FHC, príncipe das trevas”.
Maristela Monteiro Pereira, advogada de Sorocaba, no interior de
São Paulo, em cartaz de protesto que custou sua prisão, durante visita do
presidente a sua cidade. V – 25/07/01 V – 553

[87]  “Estou certo de que o uniforme verde-amarelo possui mística insuplantável,
 impondo respeito a adversários, além de o uso implicar apego a salutar
princípio”.
Marco Aurélio Mello, presidente do Supremo Tribunal Federal, em fax
enviado à Seleção Brasileira de Futebol pedindo a volta da camisa amarela.
Foi atendido, e o Brasil ganhou. V – 25/07/01 V – 554

[88]  “Turistas, vão embora de Alagoas, a polícia está em greve”.
Alerta do carro de som dos grevistas durante passeata da polícia alagoana. V – 25/07/01 V – 566

[89]  “Acarajé, capoeira e Ford. Coisas da Bahia”.
Outdoor de propaganda do governo da Bahia comemorando o início das
atividades da fábrica da Ford no Estado. V – 24/10/01 V – 728

[90]  “Se for um convite de trabalho, agradeço, mas não posso aceitar”.
Marilena Chauí, professora de filosofia, na mensagem da secretária eletrônica. E – 01/10/01 ––

[91] “Não cheirar, não abrir, não sacudir nem bater”.
Instruções da Fundação Oswaldo Cruz para o manuseio de
correspondência suspeita V – 24/10/01 V – 726

[92] “Agindo como sicofantas que são, os réus lançaram o opróbrio sobre o
nome da autora”.
Termos da ação que a vice-governadora Benedita da Silva, do Rio de
Janeiro, move contra o governador Anthony Garotinho, que a acusou de
desviar 500 000 reais destinados à construção de um restaurante popular. V – 31/10/01 V – 745

[93] “Não quero que o guri saia da barra da minha saia”.
Dona Marcelina, mãe do jogador Ronaldinho Gaúcho, que não se animou com
a proposta milionária do Barcelona (US$ 60 milhões) pelo passe de seu filho. I – 23/02/00 ––

[94] “O pior são as baratas”.
De um guarda do Palácio da Alvorada, para os jornalistas que se assustaram
com a presença de ratos na residência oficial do presidente. V – 08/08/01 V – 592

[95] “Todo acidente grave é singular porque adiciona vários elementos que assim
se encontram somente uma vez”.
(Trecho do relatório da Petrobrás sobre o afundamento da plataforma P-36). E – 25/06/01 ––

[96] “Eu vou entertenir vocês”.
Luciana Gimenez, apresentadora da Rede TV!, que jura já estar conseguindo
raciocinar em português. V – 24/01/01 V – 044

[97] “Se ficarem de fora, será a primeira vez em 500 anos”.
Miro Teixeira, deputado do PDT, sobre a possibilidade de o PFL ficar ausente
da  composição das mesas da Câmara e do Senado. V – 201/02/01 V – 123

[98] “Pode tirar foto da minha mãe, mas minha não”.
Sasha, filha da apresentadora Xuxa, para fãs brasileiras no aeroporto de
Nova York. I – 27/02/01 I – 051
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[99] “FMI, somos filhos de Zumbi”.
Refrão de ativistas na reunião de Porto Alegre V – 07/02/01 V – 081

[100] “Os empresários neste governo são menos ouvidos que os integrantes do
MST”.
Abram Szajman, presidente da Federação do Comércio do Estado de
São Paulo. V – 24/01/01 V – 051

[101] “Se uma atriz iniciante me pedisse conselhos, eu diria: cuide do bumbum e
tenha um filho com um jogador de futebol”.
Irene Ravache, atriz, sobre os critérios usados pelos diretores para escalar
novas atrizes. I – 07/02/01 I – 054

[102] O Governo Federal está emperrando o andamento da Reforma Agrária.
Para uns temas, como cobrar INSS dos aposentados, tudo muito rápido.
Ronaldo Caiado, deputado (PFL – GO), criticando a falta de agilização
na Reforma Agrária. DP – 15/04/04 ––

[103] “A violência em Pernambuco vem maculando acentuadamente a imagem
de nosso Estado em âmbito nacional e internacional”.
Frederico Tadeu Carneiro – Recife. DP – 15/04/01

[104] “Acho que nós, brasileiros, ainda não entendemos que a política externa é
interna”.
Fernando Henrique Cardoso, presidente da República, explicando que o
que acontece lá fora repercute aqui dentro. V – 17/01/01 V – 022

[105] “Não sei se esse contubérnio vai durar até 2002”.
Leonel Brizola, sobre o ingresso de Anthony Garotinho no PSB de Miguel Arraes. V – 26/12/01
(Retrospectiva) V – 015

[106] “Exportar ou morrer”.
FHC, anunciando a nova prioridade do governo. V – 26/12/01
(Retrospectiva) V – 005

[107] “O futebol vai morrer!”
Pelé, prevendo o futuro depois da confusão da Copa João Havelange. I – 31/01/01 I – 036

[108] “Cadeia é castigo, e não colônia de férias”.
José Vicente da Silva, coronel e pesquisador do Instituto Fernand Braudel,
comentando a rebelião nos presídios paulistas. V – 26/12/01 V – 187
(Retrospectiva)

[109] “Não vou perdoar Satanás”.
Minervina Jesus dos Santos, mãe do índio Galdino. V – 14/11/01 V – 790

[110] “O Carnaval mudou, os desfiles privilegiam o espetáculo visual em
detrimento do samba, do ritmo e do povo cantando”.
Paulinho da Viola, sambista. I – 31/01/01 I – 035

[111] “É a Xuxa que vem aí?”
Michael Freitas, garoto de 8 anos, do subúrbio carioca de Vicente de
Carvalho, vendo o tumulto provocado pela visita de Cherie Blair, mulher
de Tony Blair, a uma instituição local. V – 08/08/01 V – 604

[112] “Quero dizer que empregarei meus parentes enquanto puder. Se puder
amparar minha família toda, eu a ampararei”.
Themístocles Sampaio, deputado federal (PMDB –PI) e nepotista convicto. V – 16/02/00 ––

[113] “Acho que o Lula deveria ser  mais democrático e deixar as pessoas expor
suas idéias”.
Supla, filho de Marta e Eduardo Suplicy, sobre a vontade de seu pai de
disputar pelo PT uma pré-candidatura à Presidência da República. I – 21/04/01 I – 182
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[114] “Eu botei silicone porque estava chegando à fase em que o peito cai na sopa”.
Helô Pinheiro, a cinqüentona Garota de Ipanema. V – 25/07/01 V – 564

[115] “Quero ser o jumentinho de Cristo”.
Padre Marcelo Rossi, negando que seja um padre pop. V – 25/07/01 V – 552

[116] “O que a loura faz quando acorda? Volta para casa”.
Christine Fernandes, atriz e loura, contando uma piada no dia mundial da
“categoria”. V – 18/07/01 V – 524

[117] “Genética é uma coisa hereditária”.
Alicinha Cavalcante, promoter do Programa Amaury Jr., ao ver a atriz
Ângela Vieira acompanhada da filha adolescente, tão bela quanto à mãe.
Editado por Júlio César Barros. V – 01/03/00 ––

[118] “Jesus era muito louco, não tinha esse rigor”.
Monique Evans, modelo, explicando que a igreja evangélica à qual
pertence permite o uso de minissaia. I – 27/06/01 I – 287

[119] “Recebemos uma golfada de e-mails e nem todos são denúncias. Há
até desabafos. Estou pensando em criar uma seção chamada ombro amigo”.
Anadyr de Mendonça Rodrigues, corregedora-geral da União. I – 14/04/01 I – 171

[120] “É chato você ter que fazer força para trabalhar”.
Cazé Pessanha, apresentador de TV, que não quer renovar com a Globo
porque seu quadro não vai ao ar. T – 09/11/01 ––

[121] “Quero é sair daqui”.
Cazé, apresentador de TV, que não terá seu contrato renovado com a Globo. V – 07/11/01 V – 766

[122] “Se a intenção fosse matar, por que só 111, e não os 2.200 presos?”
Ubiratan Guimarães, em depoimento no início do seu julgamento. I – 27/06/01 I – 286

[123] “Havia 2200 presos no Pavilhão 9 e apenas 111 morreram”.
Ubiratan Guimarães, coronel da reserva da PM, que comandou o
massacre do Carandiru. V – 27/06/01 V – 473

[124] “Só morreram 111”.
Ubiratan Guimarães, coronel da PM  que comandou o massacre do Carandiru. E – 25/06/01 ––

[125] “Liguei para a minha mãe e disse: Vou dormir com a senhora hoje. E dormi
agarradinho com ela”.
José Ignácio Ferreira, governador do Espírito Santo, que se diz preocupado
com a família desde que estouraram as denúncias de corrupção em seu governo. I – 01/08/01 I – 353

[126] “Liguei para minha mãe e disse: vou dormir com a senhora hoje. E dormi
agarradinho com ela”.
José Ignácio Ferreira, governador do Espírito Santo, que está preocupado
com a família desde que estouraram as denúncias de corrupção em seu governo. T – 03/08/01 ––

[127]  “Pára de servir salgadinho, porque senão ninguém entra na festa”.
José Possi Neto, organizador do Oscar do cinema brasileiro, orientando os
assistentes para suspender o coquetel no salão do Hotel Quitandinha, em
Petrópolis. V – 23/02/00 ––

[128] “Espero que Marina de Sabrit consiga fazer seus dois maridos felizes”.
Nicéia Pitta, insinuando que seu ex-marido, o prefeito Celso Pitta, tem um
caso com a socialite paulistana. V – 26/04/00 ––

[129] “Garotinho não sabe administrar coisas grandes”.
Luís Inácio Lula da Silva, candidato eterno à Presidência pelo PT,
questionando a capacidade do governador do Rio para ocupar o lugar de FHC. V – 05/04/00 ––
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[130] “Tinha muito peixe para pouca água. Por isso muitos morreram sufocados.
A mortandade foi devido a superpopulação de peixe”.
Anthony Garotinho, Governador do Rio de Janeiro, explicando a causa
mortis de toneladas de peixes na Lagoa Rodrigues de Freitas, o mais novo
esgoto a céu aberto. V – 22/03/00 ––

[131] “Vamos distribuir camisinhas para os peixes, para que eles não se
reproduzam mais”.
Mário Moscatelli, biólogo, respondendo ao governador. V – 22/03/00 ––

[132] “O governador é um frouxo, incompetente”.
Eurico Miranda, deputado federal (PPB-RJ) e presidente eleito do Vasco
da Gama, criticando a ordem do governador do Rio de Janeiro, Anthony
Garotinho, que cancelou a partida final da Copa João Havelange depois que
desabou uma parte do alambrado do estádio de São Januário. V – 10/01/01 V – 009

[133] “Não sei se Garotinho é evangélico ou se o discurso é só conveniência.
Para mim, ele é apenas um herege”.
José Aníbal, presidente do PSDB, sobre o governador do Rio, Anthony
Garotinho, do PSB. E – 06/08/01 ––

[134] “Se o Garotinho ficar embaixo da mesa, tudo bem”.
Leonel Brizola, líder do PDT, sobre a possibilidade de se sentar à mesa para
negociar  uma aliança com o governador do Rio, Anthony Garotinho. V – 27/03/02 ––

[135] “Vocês viram o vexame da Seleção? E o Ronaldinho, que nem tocou na bola?”
Luciana Gimenez, apresentadora, referindo-se à derrota do Brasil para o
Uruguai, em seu programa Super Pop, da Rede TV. I – 11/07/01 I – 308

[136] “Sou fiel, porém já não fui diversas vezes”.
Luciana Gimenez, modelo e apresentadora. I – 16/08/01 I – 377

[137] “Tenho um irmão excepcional que gritava muito quando era pequeno e
incomodava os vizinhos, por  isso não podíamos morar em apartamento.
Assim é o caso dos animais”.
Vera Loyola, socialite, explicando por que é contra ter bicho de estimação
em apartamento. V – 24/01/01 V – 041

[138] “Nós temos hoje a consciência de que acelerar a economia demais acaba
levando a uma derrapagem, uma colisão”.
Armínio Fraga, presidente do Banco Central. E – 26/02/01 ––

[139] “Acelerar demais acaba levando a uma derrapagem, uma colisão, uma
ressaca, que temos de evitar”.
Armínio Fraga, presidente do Banco Central, sobre o crescimento da
economia. V – 28/02/01 V – 138

[140] “Podem me chamar de louca, mas eu vi duendes em meu quarto”.
Xuxa, apresentadora de tevê. I – 29/08/01 I – 396

[141] “Podem me chamar de louca, mas eram duendes o que eu vi. Quando
puxei a coberta da cama, vi uma cabecinha rindo. Fiquei apavorada”.
Xuxa, apresentadora de T V. E – 27/08/01 ––

[142] “Não posso conversar com pessoas que nem acreditam em Papai Noel”.
Xuxa, recusando-se a discutir sua crença nos duendes. V – 29/08/01 V – 649

[143] “Nos intervalos (da gravação da novela Força de um Desejo) tinha
guarda-sol e água-de-coco para mim, para a Malu Mader e para o
Fábio Assunção, e nada para os atores negros”.
Paulo Betti, ator da Globo, em entrevista à revista Contigo. V – 17/01/01 V – 035

[144] “Se uma atriz iniciante me pedisse conselhos, eu diria: cuide do bumbum
e tenha um filho com um jogador de futebol”.
Irene Ravache, atriz. E – 05/02/01 ––
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[145] “Tenho o direito de ser feia, pô!”
 Anadyr Rodrigues, corregedora-geral da União, cansada das críticas
feitas a sua aparência. I – 28/04/01 I – 191

[146] “Tenho o direito de ser feia, pô!”
Anadyr Rodrigues, corregedora-geral da União, chateada com as críticas
que fazem de suas roupas e de sua aparência. V – 02/05/01 V – 322

[147] “Daqui a pouco vão pedir para me manifestar também sobre a queda da Mir”.
David Zylbersztajn, da Associação Nacional de Petróleo,  sobre seu
silêncio acerca do acidente com a plataforma da Petrobrás E – 02/04/01 ––

[148] “Daqui a pouco vão pedir para me manifestar também sobre a queda da Mir”.
David Zylbersztajn, da Agência Nacional do Petróleo, irritado com os que
criticam seu silêncio sobre o acidente com a plataforma P-36. V – 04/04/01 V – 235

[149] “Não tenho nada contra quem é gay, mas não gosto de homem e adoro
mulher. E não admito que alguém duvide disso!”
Luciano Szafir; no Gabi, dia 8. C – 21/08/01 ––

[150] “Não tenho nada contra quem é gay, mas não gosto de homem e adoro
mulher. E não admito que alguém duvide disso!”
Luciano Szafir, ator e empresário. T – 24/08/01 ––

[151] “Sou safado. Se não existissem leis, namoraria a mulher do próximo”.
Dorival Caymmi, músico. I – 19/09/01 I – 427

[152] “Se não existissem leis, namoraria a mulher do próximo. Sou safado”.
Dorival Caymmi, músico. T – 14/09/01 ––

[153] “O Brasil é marcado por uma grande diversidade sexual. Os rótulos de
hétero ou homossexual só servem para pesquisas e dados estatísticos”.
Tuca Andrada, ator. I – 01/03/01 I – 100

[154] “O título de homo ou heterossexual só serve para pesquisas e dados
estatísticos”.
Tuca Andrada, ator. E – 05/03/01 ––

[155] “Só vagabundo é que não liga e pode se sentir bem dentro da política
num clima assim”.
Tasso Jereissati, governador do Ceará, à Folha de são Paulo. T – 03/06/01 ––

[156] “Só vagabundo é que não liga”.
Tasso Jereissati, governador do Ceará, comentando as denúncias de
irregularidades no governo. V – 06/06/01 V – 422

[157] “Olhe, abri uma conta no exterior, sim. Foi com o Bill Clinton. Aliás, foi com
o Bill Gates. E me encontrei com James Bond e com a Mulher Maravilha”.
Jader Barbalho, presidente do Senado, ironizando as denúncias contra ele. V – 04/07/01 V – 490

[158] “Abri uma conta  com o Bill Clinton. Não foi com aquele da Microsoft, o
Bill Gates”.
Jader Barbalho, presidente do Senado, ironizando as denúncias de que tem
conta bancária no Exterior E – 02/07/01 ––

[159] “A mulher gosta de uma pegada firme, de uma agressividade na abordagem
e até de um tapa”.
José Mayer, ator. V – 15/08/01 V – 623

[160] “Mulher gosta de pegada firme ou de um tapa. Na natureza, o macho é
forte, é caçador”.
José Mayer, ator. I – 16/08/01 I – 370
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[161] “Não é impossível ganhar da Venezuela”.
Denílson, atacante da Seleção Brasileira, logo depois da derrota para a
Bolívia, por 3 a 1. E – 12/11/01 ––

[162] “Não é impossível vencer a Venezuela”.
Denílson, meia da seleção, sobre um jogo que nunca foi perdido pelo Brasil. T – 16/11/01 ––

[163] “Nossa posição está mais ou menos como a do Schumacher: já se sabe
quem é o vencedor, e não se fala mais nele. Só no segundo lugar”.
Luiz Inácio Lula da Silva (PT), sobre a corrida presidencial. T – 05/10/01 ––

[164]  “Eu não analiso pesquisas e confesso que não preciso fazer isso. Nossa
posição está mais ou menos como a de Schumacher. Já se sabe quem é o
vencedor e não se fala no nome dele, e sim no daqueles que ainda perseguem
o segundo lugar no campeonato”.
Luiz Inácio Lula da Silva, candidato do PT à Presidência da República,
comparando-se a Michael Schumacher, tetracampeão da Fórmula I. E – 01/10/01 ––

[165] “Se eu ficar trabalhando muito, quando voltar para casa pode ter uma
loira na minha cama”.
Luiza Thomé, atriz. I – 13/06/01 I – 259

[166] “Se eu me encher de trabalho, quando voltar para casa vai ter uma loira
na minha cama”.
Luiza Thomé, atriz. E – 11/06/01 ––

[167] “Senti uma reação, mas não sei de onde veio... Será que foi da Comissão
de Ética do Senado?”
Caetano Veloso, após ter sido vaiado ao cantar um trecho do funk Um
Tapinha Não Dói. V – 13/06/01 V – 428

[168] “De onde será que vem isso? A Comissão de Ética ficou discutindo se posso
ou não dizer que o tapinha dói ou não dói?”
Caetano Veloso, cantor, para o público, após ser vaiado  por  cantar o funk
Um Tapinha Não Dói. T – 10/06/01 ––

[169] “O Lula, que veio para reformar, está sendo reformado”.
Leonel Brizola, ex-governador fluminense, criticando no programa do PDT
a contratação de um marqueteiro pelo candidato petista à sucessão de FHC. V – 12/12/01 V – 868

[170] “Reformaram o Lula”.
Leonel Brizola, falando sobre a participação dos marqueteiros na campanha
presidencial do candidato petista. I – 13/12/01 V – 568

[171]  “Sou da época dos cantinhos escuros, onde se quebrava um lampião na
frente da casa da namorada e acontecia tudo o que se vê hoje”.
Mário Lago, ator. V – 21/03/01 V – 136

[172] “Sou da época dos cantinhos escuros,  quando se quebrava um lampião
na frente da casa da namorada e acontecia tudo o que se vê hoje”.
Mário Lago, ator. E – 28/03/01 ––

[173] “Não fumo, não bebo, não cheiro, não jogo. Droga é prejudicial à saúde”.
Fernandinho Beira-Mar, traficante carioca preso na Colômbia, em
depoimento na Câmara dos Deputados. V – 16/05/01 V – 378

[174] “Ser uma mulher bonita nunca atrapalha, só ajuda. Beleza abre portas,
fortalece o caráter e nos torna mais condescendentes”.
 Tônia Carrero, atriz, comentando o fato de Ana Paula Arósio interpretar
agora a personagem Nora, que foi sua em 1972, na peça Casa de bonecas. I – 24/10/01 I – 488

[175] “É indispensável ser bonita. Beleza abre portas,  dá caráter e nos torna
mais condescendentes”
Tônia Carrero, atriz. T – 26/10/01 ––
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[176] “Temos de pôr fim ao lobby nos tribunais”.
Eliana Calmon, ministra do STJ. I – 07/11/01 I – 507

[177] “Temos de pôr fim ao lobby dos tribunais”.
Eliana Calmon, ministra do Supremo Tribunal de Justiça. T – 09/11/01 ––

[178] “Eu não sou apenas um pedaço de carne de açougue. Também tenho cérebro”.
Nana Gouvêa, modelo, eliminada do programa Casa dos Artistas e magoada
com o SBT por ter exibido as cenas em que ela aparecia seminua. I – 05/12/01 I – 548

[179] “Aos 48 anos, sendo mãe e avó, só posso ficar lisonjeada”.
Roseana Sarney, respondendo a Garotinho. V – 05/12/01 V – 838

[180] “Aos 48 anos, sendo mãe e avó, só posso ficar lisonjeada”.
Roseana Sarney, respondendo a Garotinho. V – 26/12/01 V – 017
(Retrospectiva)

[181] “Até as galinhas do quintal de quem trair Hildebrando serão mortas”.
Hildebrando Pascoal, deputado cassado do Acre, condenado por liderar
grupo de extermínio, em gravação de telefonema feito de dentro da prisão. V – 18/07/01 V – 529

[182] “Até as galinhas do quintal de quem trair Hildebrando serão mortas”.
Hildebrando Pascoal, deputado cassado do Acre, condenado por liderar
grupo de extermínio, em gravação de telefonema feito de dentro da prisão. V – 26/12/01
(Retrospectiva) V – 172

[183] “Levaram o freezer e deixaram garrafas de água espalhadas pelo chão”.
Francisco Muniz de Lima, funcionário público do Piauí, que ao chegar ao
trabalho viu que tinham levado ar-condicionado, máquina de escrever e
freezer, numa onda de furtos que se espalhou pelas repartições públicas. V – 28/11/01 V – 817

[184] “Levaram o freezer e deixaram garrafas de água espalhadas pelo chão”.
Francisco Muniz de Lima, funcionário público do Piauí, que ao chegar no
trabalho viu que haviam levado o ar-condicionado, a máquina de escrever e
o freezer, numa onda de furtos que se espalhou pelas repartições públicas do
estado. V – 26/12/01 V – 183
(Retrospectiva)

[185] “ACM é o pai da Bahia”.
Gal Costa, cantora baiana, defendendo o senador baiano. V – 09/05/01 V – 336

[186] “ACM é o pai da Bahia”.
Gal Costa, cantora baiana, defendendo o senador conterrâneo. V – 26/12/01 V – 213
(Retrospectiva)

[187] “A coisa vai indo mal. Acho que não saio daqui livre”.
Luiz Estevão, ex-senador, cassado por envolvimento no desvio de verbas do
TRT-SP, falando ao telefone na sala do Tribunal Regional Federal, onde tudo
 caminhava para o pedido de sua prisão. V – 23/03/01 V – 138

[188] “A coisa tá ficando mal. Acho que não saio daqui livre”.
Luiz Estevão, ex-senador, cassado por envolvimento no desvio de verbas do
TRT-SP, falando ao telefone na sala do Tribunal Regional Federal, onde tudo
 caminhava para o pedido de sua prisão. V – 26/12/01 V – 052
(Retrospectiva)

[189] “O Brasil não merece essa desgraça – Lula e Itamar no segundo turno”.
Jorge Bornhausen, presidente do PFL, no programa Roda Viva, da TV
Cultura de São Paulo. V – 11/07/01 V – 513

[190] “O Brasil não merece essa desgraça: Lula e Itamar no segundo turno”.
Jorge Bornhausen, presidente do PFL. V – 26/12/01 V – 018
(Retrospectiva)
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[191] “Enquanto não tenho uma nova oportunidade no futebol, vou pintando o
que posso. Não são só quadros, até paredes da minha casa eu pinto, as da
sala são de minha autoria”.
Sócrates, ex-jogador de futebol que não consegue emprego como técnico,
comentando a contratação de Wanderley Luxemburgo pelo Corinthians. V – 14/02/01 V – 091

[192] “Enquanto não tenho uma nova oportunidade no futebol, vou pintando o
que posso. Não são só quadros, até paredes da minha casa eu pinto. As da
sala são de minha autoria”.
Sócrates, ex-jogador de futebol e técnico desempregado. V – 26/12/01 V – 166
(Retrospectiva)

[193] “Nunca a esquerda brasileira foi dirigida por gente tão desqualificada.
Teoricamente desqualificada. Politicamente desqualificada. Moralmente
desqualificada”.
Cesar Benjamim, editor, ex-guerrilheiro e fundador do PT, revoltado com
as posições suaves de Lula e Marta Suplicy no seminário “Socialismo e
democracia”, em São Paulo. V – 04/04/01 V – 248

[194] “Nunca a esquerda brasileira foi dirigida por gente tão desqualificada.
Teoricamente desqualificada. Politicamente desqualificada. Moralmente
 desqualificada”.
Cesar Benjamim, editor, ex-guerrilheiro e fundador do PT, revoltado com
as posições suaves de Lula e Marta Suplicy, no seminário Socialismo e
Democracia, em São Paulo. V – 26/12/01 V – 049
(Retrospectiva)

[195] “A luxúria é o meu (pecado capital) predileto. E é também o pecado que
meu marido mais gosta em mim”.
Luma de Oliveira, madrinha da bateria da escola Unidos do Viradouro, que
neste ano tem como tema os sete pecados capitais. V – 21/02/01 V – 108

[196] “A luxúria é o meu pecado capital predileto. E é também o pecado que meu
marido mais gosta em mim”.
Luma de Oliveira, madrinha da bateria da escola Unidos do Viradouro, que
neste ano teve como tema os sete pecados capitais. V – 26/12/01 V – 061
(Retrospectiva)

[197] “Do jeito que as coisas vão, FHC vende a bandeira nacional até 2002. Só
sobrará o mastro”.
Itamar Franco, governador mineiro, combatendo a privatização de Furnas. V – 21/03/01 V – 204

[198] “Do jeito que as coisas vão, FHC vende a bandeira nacional até 2002. Só
sobrará o mastro”.
Itamar Franco, governador mineiro. V – 26/12/01
(Retrospectiva) V – 010

[199] “É fisiologismo escrachado. O PMDB está virando um bando”.
Moreira Franco, assessor especial de FHC, que não entende a tolerância
do presidente para com seu partido, o PMDB, que está no governo desde
o primeiro dia e agora quer posar de oposição. V – 18/07/01 V – 528

[200] “É fisiologismo escrachado. O PMDB está virando um bando”.
Moreira Franco, então assessor especial de FHC. V – 26/12/01 V – 034
(Retrospectiva)

[201] “Acabaram escondendo o tapete debaixo do lixo”.
Marcelo Déda, prefeito de Aracaju, sobre o desgaste do governo com a
operação para evitar a CPI da Corrupção. V – 16/05/01 V – 373

[202] “Acabaram escondendo o tapete debaixo do lixo”.
Marcelo Déda, prefeito de Aracaju, sobre a CPI da Corrupção, que não
foi aprovada. V – 26/12/01 V – 036
(Retrospectiva)
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[203] “Só saio daqui cassado ou morto”.
Jader Barbalho, presidente do Senado. V – 27/06/01 V – 467

[204] “Só saio daqui cassado ou morto”.
Jader Barbalho, ainda presidente do Senado, em junho. V – 26/12/01 V – 207
(Retrospectiva)

[205] “É a velha prostituta pregando a castidade neste país”.
Jader Barbalho, presidente do Senado, numa referência às acusações que
vem recebendo do arquiinimigo Antonio Carlos Magalhães. V – 23/03/01 V – 221

[206] “É a velha prostituta pregando a castidade neste país”.
Jader Barbalho, presidente do Senado, numa referência às acusações que
vinha recebendo do arquiinimigo ACM, em março. V – 26/12/01 V – 192
(Retrospectiva)

[207] “Bové é meu amigo! Mexeu com ele, mexeu comigo!”
Coro de militantes no Hotel Plaza San Raphael, em Porto Alegre, em defesa
do ativista francês José Bové. V – 07/02/01 V – 079

[208] “Bové é meu amigo! Mexeu com ele, mexeu comigo!”
Coro em Porto Alegre em defesa do ativista francês José Bové, que teve sua
expulsão do país decretada por invadir e destruir, junto com o MST, uma
lavoura de soja supostamente transgênica da empresa Monsanto. V – 26/12/01 V – 241
(Retrospectiva)

[209] “O tio do juiz Nicolau era um dos alfaiates mais conhecidos de São Paulo”.
Carla Domenico, advogada do juiz Nicolau, justificando a fortuna do
magistrado – 3,5 milhões de dólares em apenas uma conta na Suíça – com
o suposto recebimento da herança de um tio alfaiate. V – 07/02/01 V – 083

[210] “O tio do juiz Nicolau era um dos alfaiates mais conhecidos de São Paulo”.
Carla Domênico, advogada do juiz Nicolau, justificando a fortuna do
magistrado com o suposto recebimento da herança de um tio alfaiate. V – 26/12/01 V – 184
(Retrospectiva)

[211] “Orgulho-me de minhas pernas e de meu colo, porque tenho a pele muito
boa e as saboneteiras bem-feitas. Em contrapartida, detesto parecer gostosa”.
Cristiana Oliveira, atriz, em reportagem de capa da revista Nova
Beleza de dezembro. V – 05/12/01 V – 845

[212] “Detesto parecer gostosa”.
Cristiana Oliveira, atriz. V – 26/12/01 V – 066
(Retrospectiva)

[213] “O ideal para resolver o caso do Jader é a eutanásia”.
Ney Suassuna, senador (PMDB-PB). V – 15/08/01 V – 613

[214] “O ideal é a eutanásia”.
Ney Suassuna, senador (PMDB-PB), passando a receita para resolver o
caso de Jader, em agosto. V – 26/12/01 V – 208
(Retrospectiva)

[215] “Dos sete dias em que Deus fez o mundo, dois ele levou construindo o Piauí”.
Mão Santa, governador do Piauí, em reunião sobre incentivos ao turismo
no Nordeste. V – 25/07/01 V – 548

[216] “Dos sete dias em que Deus fez o mundo, dois Ele levou construindo o Piauí”.
Mão Santa, governador do Piauí, que acabou cassado por abuso de poder
econômico. V – 26/12/01 V – 042
(Retrospectiva)
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[217] “Eu falei que ele era um moleque sem-vergonha”.
Ricardo Izar, deputado federal (PTB-SP), negando que tenha dirigido
palavrões ao colega Paulo Paim (PT-RS), quando este rasgou a Constituição,
durante a discussão da flexibilização da CLT. V – 05/12/01 V – 835

[218] “Eu falei que ele era um moleque sem-vergonha”.
Ricardo Izar, deputado federal (PPB-SP), referindo-se ao colega Paulo
Paim (PT-RS), quando este rasgou a Constituição, durante a discussão da
flexibilização da CLT. V – 26/12/01 V – 046
(Retrospectiva)

[219] “É só Deus deixar de olhar para a gente um minuto que fazemos besteira”.
Luís Paulo Rosenberg, economista, sobre a condução da crise energética
pelo governo. V – 06/06/01 V – 412

[220] “É só Deus deixar de olhar para a gente um minuto que fazemos besteira”.
Luís Paulo Rosenberg, economista, sobre a crise energética. V – 26/12/01 V – 055
(Retrospectiva)

[221] “O glúteo é muito importante para a formação do nosso caráter”.
Cláudia Raia, atriz. V – 26/12/01 V – 097
(Retrospectiva)

[222] “O glúteo é muito importante para a formação do nosso caráter”.
Cláudia Raia, no Domingão do Faustão, dia 4. C – 13/11/01 ––

[223] “Esse xampu tem Ph.D. balanceado”.
Luciana Gimenez, modelo e apresentadora de TV V – 26/12/01 V – 103
‘(Retrospectiva)

[224] “Esse xampu tem um P.h. D. balanceado”.
Luciana Gimenez, no SuperPop, dia 8, confundindo Ph.D. com pH. C – 20/11/01 ––

[225] “Minha mãe me considera simpático. Os outros, não sei. Eu só tenho certeza
a respeito da minha mãe”.
José Serra, Ministro da Saúde. I – 04/04/01 I – 138

[226] “Minha mãe me considera simpático. Os outros, eu não sei. Eu só tenho
certeza a respeito de minha mãe”.
José Serra, Ministro da Saúde. E – 30/04/01 ––

[227] “Não estudei teatro para tirar a roupa”.
Daniela Barros, que interpreta Dani Colt no programa da Rede Bandeirantes
 Super Positivo. I – 26/09/01 I – 439

[228] “Não estudei teatro para tirar a roupa”.
Daniela Barros, que interpreta Dani Colt no programa Super Positivo,
da Band. T – 28/09/01 ––

[229] “Sou um viciado em vitórias”.
Zagallo, técnico do Flamengo, quatro vezes campeão mundial com a seleção,
ao vencer a Taça Guanabara. V – 14/03/01 V – 192

[230] “Sou viciado em vitórias”.
Zagallo, técnico do Flamengo, após a conquista da Taça Guanabara. I – 08/03/01 I – 104

[231] “Rico, no Brasil, acha que está separado do resto do mundo. É um erro
estratégico, pois não é possível viver num oásis. Esse filme não pode ter
um final feliz”.
Milú Villela, presidente do Comitê Brasileiro para O Ano Internacional do
Voluntário e uma das herdeiras do Banco Itaú. T – 27/05/01 ––
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[232] “Rico no Brasil acha que está separado do resto do mundo. É um erro
estratégico, pois não é possível viver num oásis. Esse filme não pode ter
um final feliz”.
Milú Villela, presidente do Comitê Brasileiro para O Ano Internacional do
Voluntário. I – 23/05/01 I – 231

[233] “O Senna é o Senna, o Schumacher é o Schumacher. E eu vou fazer de tudo
para ser o Massa”.
Felipe Massa, piloto brasileiro de Fórmula 3000, apontado pela imprensa
internacional como o possível sucessor de Ayrton Senna na F-1. I – 10/10/01 I – 460

[234] “O Senna foi o Senna, o Schumacher é o Schumacher. E eu quero vir a ser
 Felipe Massa”.
Felipe Massa, o novo piloto brasileiro na Fórmula I T – 19/10/01 ––

[235] “Não estamos escolhendo a miss Brasil, mas o presidente do Brasil”.
Anthony Garotinho, governador fluminense, numa referência a Roseana
Sarney, pré-candidata do PFL à sucessão de FHC. V – 05/12/01 V – 837

[236] “Não estamos escolhendo a Miss Brasil, mas o presidente do Brasil”.
Anthony Garotinho, governador do Rio de Janeiro, referindo-se ao
desempenho da  governadora  Roseana Sarney nas pesquisas de opinião na
corrida presidencial. E – 03/12/01 ––

[237] “Ele é lindo, frágil e perfeito”.
Gerald Thomas, diretor teatral, justificando por que escolheu o ator
Reynaldo Gianecchini para protagonizar a sua nova peça inspirada  em
Hamlet, de Shakespeare I – 31/01/01 I – 041

[238] “Preciso de um ator despreparado para mostrar uma pessoa despreparada
no mundo de hoje”.
Gerald Thomas, diretor de teatro, sobre Reynaldo Gianecchini. E – 13/03/01 ––

[239]  “Se ser conservador é ser fiel a Jesus Cristo, é o que eu quero ser. Se ser
conservador é se negar a defender as pessoas e a cumprir o Evangelho, aí não”.
Dom Eugênio Sales, que está se aposentando como arcebispo do Rio de
Janeiro. I – 09/05/01 I – 203

[240]  “Se ser conservador é ser fiel a Jesus Cristo, é o que eu quero ser. Se  ser
conservador é se negar a defender as pessoas ,  a cumprir o Evangelho, aí não”.
Dom Eugênio Araújo Sales, que, aos 80 anos, está deixando o cargo de
arcebispo do Rio de Janeiro em entrevista  a O Globo. T – 06/05/01 ––

[241] “O Brasil não se classificar para a Copa do Mundo será mais grave do que
qualquer crise econômica”.
FHC, em visita ao Equador, falando sobre uma eventual desclassificação da
Seleção Brasileira nas eliminatórias da Copa do Mundo. I – 10/10/01 I – 457

[242] “Isso, sim, é um problema”.
Fernando Henrique Cardoso, presidente da República, sobre a possibilidade
de classificação do Brasil para a Copa do Mundo. E – 08/10/01 ––

[243] “Não acredito em Papai Noel”.
Mario Bernardini, diretor de competitividade industrial da Fiesp,
comentando a afirmação do presidente FHC de que o Brasil crescerá 3%
neste ano. V – 21/11/01 V – 176

[244] “Não acredito em Papai Noel”.
Mário Bernardini, diretor de competitividade industrial da Federação das
Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), sobre a esperança do presidente
Fernando Henrique Cardoso de que o PIB brasileiro cresça 3% este ano. T – 23/11/01 ––
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[245] “Deus só ajuda quem trabalha”.
Marco Vinício Petrelluzzi, secretário de Segurança Pública de São Paulo,
negando que a polícia tenha tido sorte na solução do caso. V – 05/09/01 V – 673

[246] “Deus só ajuda quem trabalha”.
Marco Vinício Petrelluzzi, secretário de Segurança Pública de São Paulo. T – 07/09/01 ––

[247] “Dedé quis escolher o papel. Quem não sabe interpretar um bobo, não
sabe fazer nada”.
Chico Anísio, comediante, à revista Contigo. T – 27/05/01 ––

[248] “A (empresa aérea) Gol está trazendo um pessoal que não era de avião.
Pelo tipo, é um pessoal de ônibus-leito”.
Wagner Canhedo, dono da Vasp, sem conseguir esconder o despeito em
relação à nova empresa aérea de Nenê Constantino, que é dono da maior
frota de ônibus do país. V – 31/01/01 V – 195

[249] “O PFL não agirá como macaco em cristaleira, mas também não vai se acocorar”.
José Agripino Maia, senador (PFL-RN), adiantando que o partido pode
continuar compondo a base governista, mas não vai ficar de quatro. V – 14/03/01 V – 178

[250] “O Carnaval é a apoteose do liberalismo: não tem governo”.
Cesar Maia, prefeito do Rio de Janeiro. V – 07/03/01 V – 162

[251] “Acho o contrário. É a apoteose do socialismo, porque é feito pelo povo”.
Anthony Garotinho, governador do Rio de Janeiro. V – 07/03/01 V – 163

[252] “Eu acho que meu pai precisa de Deus”.
Patrícia Abravanel, filha de Silvio Santos, atribuindo o sofrimento de seu
pai durante seu seqüestro à falta de fé. V – 05/09/01 V – 671

[253] “Meu filho também precisa de Deus”.
Antônio Sebastião Pinto, pai do seqüestrador Fernando Dutra Pinto. V – 05/09/01 V – 672

[254] “Queria pedir perdão”.
Tomás Oliveira, um dos autores do assassinato do índio pataxó Galdino
Jesus dos Santos. V – 14/11/01 V – 789

[255] “É um golpe!”
José Genoíno, pré-candidato do PT ao governo paulista, comentando a
decisão do TSE que estende aos Estados as coligações na disputa à
Presidência. V – 06/03/02 ––

[256] “É casuísmo!”
Roseana Sarney, governadora do Maranhão e pré-candidata do PFL à
Presidência. V – 06/03/02 ––

[257] “Decisão descabida!”
Luís Inácio Lula da Silva, pré-candidato do PT à Presidência. V – 06/03/02 ––

[258] “É pior que na ditadura!”
Renan Calheiros, líder do PMDB no Senado. V – 06/03/02 ––

[259] “Ainda estou zonzo”.
Aloysio Nunes Ferreira, ministro da Justiça. V – 06/03/02 ––

[260] “Posso assistir de camarote”.
Fernando Henrique Cardoso, presidente da República, sobre a briga por
sua sucessão. V – 06/03/02 ––
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