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APRESENTAÇÃO

Este volume da Revista ‘Conexão Letras’, intitulado ‘História das Ideias: nos domínios 
da língua(gem) ’ tem como proposta dar destaque :

a) a estudos realizados por pesquisadores eslavistas que atuam em universidades eu-
ropéias e latino-americanas e pesquisadores brasileiros que vêm desenvolvendo pesquisa 
acerca da Semiótica russa e da produção do Círculo de Bakhtin;

b) a estudos desenvolvidos em torno de questões discursivas, sócio-políticas e históricas 
embasadas em pressupostos da Análise do Discurso.

Ao privilegiar correntes teóricas que apresentam suas próprias especifi cidades, por um 
lado a Semiótica de vertente russa e, por outro, a Análise do Discurso de vertente francesa, 
fomos guiados por uma busca de pontos de contato entre estas áreas de conhecimento, que 
podem ser caracterizados, sobretudo, por: I) investigar as formas através das quais a ordem 
simbólica – a língua – é afetada por determinações históricas; II) caracterizar modos de 
produção e funcionamento dos discursos e dos sentidos a partir da inscrição de princípios 
teóricos e práticas analíticas em fundamentos dos materialismos histórico e dialético.

Nosso objetivo, portanto, consiste em explorar diferentes correntes teóricas que dialo-
gam entre si e que permitem dar sustentação a procedimentos analíticos de investigação 
das relações entre os domínios da linguagem, da história, das práticas sociais e de suas 
formas de caracterizar diferentes modos de produção discursiva.

Abrimos este número com um artigo de Tatiana Bubnova, da Universidade Nacional 
Autônoma do México, que nos apresenta um estudo intitulado ‘O princípio ético como 
fundamento do dialogismo em Mikhail Bakhtin’, no qual a autora refl ete sobre a concepção 
de ética na obra bakhtiniana, que abarca tanto uma visão ontológica como uma arquite-
tônica das vivências do cotidiano, enquanto um projeto fi losófi co amplo, ainda que não 
acabado, sendo constituído por diferentes áreas de conhecimento: a fi losofi a da linguagem, 
a poética histórica ou sociológica, a teoria literária, ensaios de fi losofi a antropológica e as 
idéias acerca do carnaval.

 Na sequência, Irina Ivanova, da Universidade de Lausanne, apresenta um estudo 
intitulado ‘ A oposição “língua poética\língua prática” na concepção lingüística de Lev 
Jakubinsy’, em que a autora busca reconstruir a lógica das pesquisas desenvolvidas por 
Jakubinsky durante o período em que participou da Sociedade de Estudos da Linguagem 
Poética (OPOJAZ) .

Em ‘O encontro de Bakhtin e Kagan: fontes fi losófi cas’, Maria Inês Batista Campos 
retoma a obra do fi lósofo Matvei Kagan, traduzida do alemão e do idiche para a língua Russa 
com o objetivo de colocar em perspectiva algumas idéias de Kagan, as quais possibilitam 
uma compreensão de sua infl uência sobre a obra de Mikhail Bakhtin.

Em ‘O funcionamento da subjetividade: um contraponto entre estudos comparatistas e 
a fi losofi a da linguagem russo-soviética,’ Ana Zandwais estabelece relações entre a ótica 
comparatista de Michel Bréal, desenvolvida no fi nal do sec. XIX, enquanto uma visão 
humanista de linguagem, e a ótica da fi losofi a da linguagem russo-soviética, desenvolvida 
pelos membros do Círculo de Bakhtin durante o fi nal da década de 1920.
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Em ‘A pergunta como espaço de inscrição identitária’, Gesualda dos santos Rasia in-

vestiga o funcionamento da estrutura interrogativa a partir de uma perspectiva discursiva, 
embasada na obra de Michel Pêcheux. Este estudo analisa, no âmbito da discursividade 
bíblica, a narrativa da escuta, por Poncio Pilatos, da fala de Cristo, buscando tratar da 
singularidade da escuta, do modo como ela é construída neste contexto.

Em ‘apraxia e silenciar: formas de resistência-revolta por meio de uma subtração 
subjetiva’, Maurício Beck trata do papel do silêncio, ao refl etir em torno da condição da 
língua, desde a civilização grega, caracterizando sua autonomia relativa e suas formas de 
predicar e de inscrever-se na história.

Em ‘O público produzindo sentidos na atualidade: memória e (des) estabilização, Maria 
do Socorro Aguiar de Oliveira Cavalcante e Tatiana Magalhães Florêncio, partindo de 
pressupostos peucheuxtianos, dos prismas ontológico de Georg Lukacs e das considera-
ções de Bakhtin\Volochinov em torno da constituição da língua, analisam os sentidos que 
o público passa a assumir no discurso educacional do governo Luís Inácio Lula da Silva 
em meio aos embates da relação público\privado.

Em ‘Marxismo, prática política e deslocamento’, Rodrigo de Oliveira Fonseca refl ete 
em torno da relação entre prática e materialidade sócio-histórica, com vistas a explorar as 
relações contraditórias entre o ‘intelecto político-formal e o intelecto administrativo ges-
torial’. Ao considerar que a prática política ocupa um lugar central nas “correlações” entre 
as classes, o autor investiga à luz de teorias marxistas como a prática política se constitui 
na história e produz efeitos sociais.

Em ‘Meninos do Cense: práticas e discursos de inclusão\exclusão’, Raquel Ribeiro 
Moreira investiga como são construídos os processos de identifi cação e estigmatização 
dos jovens que cometeram infrações. Através deste estudo a autora busca tratar do modo 
de produção de imaginários sobre infratores na sociedade.

Em ‘Sprachmischung: relação entre sujeito, língua e história’, Vejane Gaelzer busca 
investigar, através de entrevistas realizadas com imigrantes alemães e seus descendentes, 
como a memória discursiva dos sujeitos que sofreram coerções e interdições durante o regi-
me Vargas produz sentidos em torno das relações do sujeito com a história e com a língua.

Em ‘ Dois instrumentos lingüísticos no período de institucionalização da lingüística 
no Brasil: diferentes funcionamentos’, Verli Petri, Camila Biazus e Graciele Denardi rea-
lizam uma leitura comparativa de prefácios de dois instrumentos lingüísticos produzidos 
na década de 1970, buscando observar as contribuições que estes instrumentos oferecem 
para a institucionalização da Linguística no contexto brasileiro.

Na seção Resenhas, Caroline Malmann Schneiders comenta o Ensaio ‘O outro no (in) 
traduzível’ de Miriam Rose Brum de Paula, que consiste em uma refl exão de base his-
tórica em torno das mentalidades e suas respectivas concepções sobre a traduzibilidade\
intraduzibilidade.

Por fi m, queremos expressar nossos melhores agradecimentos a todos que colaboraram 
para que este fascículo sobre a temática da História das idéias possa circular entre os leitores.

Ana Zandwais
Jane Tutikian

Organizadoras
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O princípio ético como fundamento do dialogismo
em Mikhail Bakhtin.

The ethical principle as the foundation of dialogism in Mikhail Bakhtin

Tatiana Bubnova1*

Tradução: Maria Inês Batista Campos2  
e Nathália Rodrighero Salinas Polachini3 ∗

Resumen: El principio ético destaca por su importancia en el proyecto de 
fi losofía moral concebido por Bakhtin en los años veinte. Aunque el proyecto 
no fue desarrollado plenamente, en sus trabajos estaría implícita esta forma 
de relación del sujeto con el mundo. El fundamento lo constituye el acto 
ético, cuya noción se precisa y desarrolla de manera amplia en este trabajo. 
En la relación del yo y otro, el diálogo se postula en términos de acto ético 
y, como tal, no sólo es ontológico y social sino que debe aceptar un tercero.
Palabras-clave: Bakhtin. Acto ético. Diálogo. Responsabilidad .

Resumo: O principio ético destaca sua importância no projeto da fi losofi a 
moral concebido por Bakhtin nos anos 20. Embora o projeto não tenha se 
desenvolvido por completo, em seus trabalhos estaria implícita essa forma 
de relação do sujeito com o mundo. O fundamento constitui o ato ético, 
cuja noção é esclarecida e desenvolvida de maneira ampla neste trabalho. 
Na relação entre o eu e o outro, o diálogo se postula em termos do ato ético 
e, como tal, não é só ontológico e social como deve aceitar um terceiro.
Palavras-chave: Bakhtin. Ato ético. Diálogo. Responsabilidade.

1 Professora de Teoria Literária e Literatura espanhola na Universidad Nacional Autónoma de México – UNAM, 
Ciudad de México, México; bubnova@unam.mx
2 Docente do Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas da Universidade de São Paulo
3 Mestranda da Universidade de São Paulo
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No início dos anos 20, Mikhail Bakhtin pensava na realização de um projeto de 

fi losofi a moral: repensaria as diversas disciplinas fi losófi cas, desde a ontologia até a epis-
temologia, todas elas baseadas numa concepção ética global que conferiria ao conjunto 
uma unidade de princípios própria de uma prima philosophia.4

A primeira parte da investigação estaria dedicada à arquitetônica5 do mundo real e 
cotidiano, não teorizado, mas “vivenciado” pela ótica tripla: eu-para-mim, outro-para-mim, 
eu-para-outro. O princípio ético bakhtiniano está baseado nesses modelos primários da relação 
do sujeito com o mundo. Apesar do projeto fi losófi co nunca ter sido realizado por completo, 
todas as contribuições teóricas posteriores – a fi losofi a da linguagem, a poética histórica 
ou sociológica, as teorias literárias, as ideias em torno do carnaval e os ensaios da fi losofi a 
antropológica dos últimos anos, levam implícito o princípio ético concebido mediante a 
relação intersubjetiva entre o eu e o outro. O fundamento básico dessa relação é o ato ético. 
Entende-se o ato como resultado da interação entre dois sujeitos radicalmente distintos, mas 
com valor próprio e autonomia equivalente (especifi caremos esse conceito adiante).

A intersubjetividade não implica dois sujeitos isolados em processo de comunica-
ção, mas a base para a concepção da pessoa enquanto uma completa estrutura dialógica. 
Uma única consciência, para Bakhtin, é impossível: uma contradição em termos. Ao 
mesmo tempo, a alteridade absoluta do outro implica uma profunda personalização das 
posições dos sujeitos em interação. Contudo, há que se advertir a diferença: para Bakhtin, 
“a personalização não é, de maneira nenhuma, uma subjetivação. O limite aqui não é o eu, 
porém o eu em relação de reciprocidade com outros indivíduos, isto é, eu e o outro, eu e 
tu”. (BAKHTIN, 2010, p.407; BAJTÍN, 1985, p. 372-373).6

A segunda parte do projeto da “fi losofi a primeira” estaria dedicada à atividade 
estética concebida como ato ético: não a partir do interior de seu produto, mas do ponto 
de vista do próprio ato, responsável e participativo 7, e, em geral, versaria sobre a ética da 
criação artística. A terceira seria dedicada à ética na política. E, a última parte, à religião 
(BAKHTIN, 2012, p.115; BAJTÍN, 1986, p. 122) 8. A unidade dessas esferas deveria ser 
alcançada mediante um princípio básico unifi cador.

4 Neste artigo, as traduções foram feitas a partir das fontes diretas dos textos russos.
5 Bakhtin e seu círculo, que existiu entre 1919 e 1928, trabalharam como um “seminário kantiano” (M. Bakhtin, 
M. Kagan, L. Pumpianski), no quadro da problemática iniciada pela escola de Marburgo, em especial, de H. 
Cohen; dado extremamente importante para rastrear a origem da conceituação e terminologia de suas principais 
ideias. Entretanto, essa fi liação deve ser considerada somente como ponto de partida, porque para Bakhtin, em 
particular, era de suma importância superar os limites que havia chegado a rigorosa fi losofi a “científi ca” de Cohen. 
Por isso, os conceitos tomados de Kant e as correntes neokantianas adquirem no contexto bakhtiniano um sentido 
polêmico em relação a sua matriz. Para Kant, a razão humana é de natureza arquitetônica. “Por arquitetônica en-
tendo a arte dos sistemas. Como a unidade sistemática é o que converte o conhecimento vulgar em ciência, isto é, 
transforma um simples agregado desses conhecimentos em sistema, a arquitetônica é, pois, a doutrina do que há 
de científi co no nosso conhecimento em geral e pertence, assim, necessariamente, à metodologia” (KANT, 2001, 
p.832-a; 1982, p. 359). Para Bakhtin, a arquitetônica intersubjetiva que leva em conta os valores, sem separar o 
conhecimento das esferas não teóricas da existência, está na base da sua fi losofi a do ato ético.
6 N.T.: Trad. em espanhol: “la personalización de ninguna manera es una posición subjetiva. Su límite no es un 
yo, pero el yo en su interrelación con otras personas, esto es, yo y otro, yo y tú”.
7 Diante do pensamento participativo pretende-se superar a divisão de nosso mundo em esferas teóricas e prá-
ticas da existência, separação a partir da qual não só concebemos o mundo, mas a própria praxis: esferas que 
Bakhtin, em uma sinopse inicial, chama “arte”, “vida” e “ciência”. Assim, “pelo que vivenciei e compreendi na 
arte, devo responder com a minha vida” (BAKHTIN, 2010, p. XXXIII; BAJTÍN, 1985, p.6). Sobre a responsa-
bilidade ontológica e o caráter ético da estética, cf. linhas abaixo. 
8 Embora o profundo interesse que o fi lósofo russo tinha pela fi losofi a da religião e apesar de sua ética operar 
certamente com determinados conceitos básicos da ética cristã (a culpa e o arrependimento como motores da 
responsabilidade), seu enfoque da esfera religiosa na ótica mencionada era, segundo ele mesmo fez notar, “es-
tritamente laico”.



11

Volume 8, nº 10 | 2013
Nos primeiros tratados, Bakhtin rejeita fortemente aqueles princípios teóricos e 

fi losófi cos do pensamento que tendem a um “teoricismo” abstrato e “fatal”; este último 
adjetivo evoca o beco sem saída, que para Bakhtin conduz a separação entre o ato e seu 
produto, própria dos sistemas fi losófi cos que excluem a vivência cotidiana e histórica do 
homem, do objeto de seu fi losofar, separando-a do processo cognitivo. A crise do pensamento 
contemporâneo, segundo o fi lósofo russo, é a crise do ato ético. “Criou-se um abismo entre 
o motivo do ato e o seu produto” (2012, p.115; 1986, p.123).9 Ao reconhecer a autonomia 
e a legitimidade das abstrações universais a-históricas, justifi cadas dentro de determinados 
limites e para certos propósitos, Bakhtin se opõe à pretensão do pensamento teórico de pas-
sar pela única autoridade capaz de fundar a “fi losofi a primeira”, com base em suas próprias 
premissas abstratas. “Qualquer que seja a tentativa de superar o dualismo entre consciência 
e vida, entre o pensamento e a realidade concreta singular é, do interior do conhecimento 
teórico, absolutamente sem esperança”, afi rmou Bakhtin (2012, p.49; 1986, p.86).10 Segundo 
ele, tais tentativas são como querer levantar a si mesmo pelo cabelo. Bakhtin estabelece as 
bases de uma nova forma de fi losofar, que deve ser acomodada, dentro do pensamento, ao 
homem localizado em um tempo e espaço concreto, para explicitar não só sua relação com a 
ciência, a arte e a totalidade da cultura11, mas também a unicidade de sua posição existencial 
no mundo enquanto sujeito e corpo individual, e em sua interação com o outro.

A fi losofi a moral que inaugura nada tem a ver com a ética como disciplina. Distingue 
entre a ética formal, cujo “o princípio da ética formal não é de fato um princípio do ato, 
mas o princípio da generalização possível dos atos já dados na sua transcrição teórica” 
(2012, p.79; 1986, p.102)12 e ética material, que diz respeito à legislação, às normas de 
conduta, ou às doutrinas éticas como o utilitarismo, o altruísmo etc. Ao ato ético é inerente 
um dever ser, intuitivo e internamente imperativo: uma espécie de saber, em qualquer 
circunstância, qual é a opção correta para atuar. Atuar “eticamente” é atuar “para outro”. 
Esse dever ser não pode, de modo algum, decorrer da ética formal, que pretende postular 
valores gerais e abstratos, e nem da ética material, cujos princípios podem fundamentar-
-se a partir de disciplinas particulares correspondentes, nenhuma das quais é capaz de 
justifi cá-lo teoricamente.

A “fi losofi a primeira”, concebida como fi losofi a moral orientada à existência con-
creta do homem e seus atos, pode se defi nir como “fi losofi a do ato ético” 13. Em algum 

9 N.T.: Trad. em espanhol: “Se ha creado un abismo entre el motivo de acto ético y su producto”.
10 N.T.: Trad. em espanhol: “Realizados desde el interior del conocimiento teórico, todos los intentos por 
superar el dualismo entre la cognición y la vida, entre el pensamiento y la realidad concreta y singular, están 
destinados a un fracaso absoluto”.
11 A partir desse ponto de vista, devemos avaliar a relação de Bakhtin com o marxismo, ponto sumamente 
polêmico no bakhtinismo atual, no qual existem correntes que proclamam sem reservas a aderência marxista 
do fi lósofo, e ao mesmo tempo outras, que a negam por completo. Bakhtin reconhece que “[...] o materialismo 
histórico que, com todos os seus limites e suas lacunas, atrai uma consciência participante pelo fato de que 
procura construir o seu mundo de tal modo que um ato determinado concretamente, histórico e real encontre um 
lugar nele” (2012, p.68; 1986, p.86). Bakhtin aprecia o materialismo histórico como uma espécie de fi losofi a 
participativa. Nesse caso, importa a citação que aludimos, segundo a edição ofi cial em que Bakhthin marca as 
limitações desta fi losofi a. Censurado, porém faz pouco. Majlin considera Marx como um dos grandes tradutores 
” de Bakhtin dentro do “grande tempo”, junto com Aristóteles e Kant. 
12 N.T.: Trad. em espanhol: “principio [...] no es en absoluto el de acto ético, sino el de una posible clasifi cación 
de los actos ya cometidos, es una transcripción teórica”.
13 Estritamente, a palavra russa postupok não tem equivalência exata em espanhol, nem em inglês ou francês. 
Às vezes, Bakhtin usa a palavra akt (acto) no sentido de postupok, porém essa última palavra tem uma conotação 
ético-semântica da qual o “ato”, mais geral e indiferente, carece. Por essa razão, traduzimos este vocábulo como 
“ato ético”, para matizar a diferença, dando especifi cidade ao termo. Em inglês, a tradução resultou em deed ou act.
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momento, o autor se refere a ela como uma “fi losofi a da vida”. A vida é concebida como 
“[...] devir-ato responsável, arriscado, aberto” (2012, p. 52; 1986, p.88)14.

O núcleo da defi nição do ato ético é a responsabilidade, baseada nesse dever ser15 
categórico que não pode ser deduzida teoricamente. Na fi losofi a do ato ético, a responsabili-
dade não é um termo jurídico, nem uma obrigação normativa e abstrata relacionada a algum 
código de conduta, mas uma espécie de impulso que, mediante cada ato concreto, vincula 
o homem ao mundo, e, acima de tudo, em sua relação com o outro. A responsabilidade é, 
por sua vez, ontológica e concreta: condiciona o ser-para-outro em cada situação particular, 
dá medida ao eu-para-mim enquanto dependo do outro, e o outro de mim. Por isso, “não há 
álibi para a existência” (1986, p.22)16; ser no mundo compromete; viver é uma empreitada 
perigosa que não exime ninguém dos percalços inerentes à interação com o outro.

Essa concepção de responsabilidade não pode ser compreendida sem discernir a 
importância que Bakhtin dá à alteridade. A alteridade é a condição de possibilidade para 
a existência, a fundadora do eu. Como elemento básico constitutivo da subjetividade, ao 
qual status complexo e dialógico já nos referimos, a alteridade tem sobre o eu uma série 
de vantagens ontológicas estruturais que permitem a autovalorização do eu e inauguram 
a possibilidade de visualização e a globalização estética.

Duas vozes determinam o “micro diálogo interior” na concepção de Bakhtin. O 
enunciado ontológico fundacional para Bakhtin não é “eu sou“, mas “eu também sou”, 
proposição que implica necessariamente um “tu és”17, como premissa primeira. A conces-
são inicial da experiência, e de “eu também sou” não é individualista, nem impessoal: é 
dialógica, dialogada e não coincide consigo mesmo. A primeira certeza ontológica real da 
consciência e da autoconsciência, o “eu também sou,” implica que o eu não seja o início 
nem a fonte de si mesmo. Segundo o comentário de V. Makhlin, dentro da concepção “eu 
também sou”, eu não me instituo a mim mesmo, mas recupero a experiência de ser criado. 
A alteridade é constitutiva a respeito do eu, que não é autárquico nem solitário 18.

Os lugares que eu e o outro ocupamos no espaço não são simétricos nem iguais. Não 
são intercambiáveis, a menos que o equilíbrio da relação seja distorcido. As respectivas 
óticas do eu e do outro são únicas e autónomas. A interação entre dois sujeitos tão distintos 
por sua posição no mundo não pode se realizar no território interno de nenhum dos dois, 
mas, de acordo com M. Buber (PERLINA, 1984, p.13-28), no “entre” que os vincula como 
uma ponte. O diálogo ontológico aponta a concepção dessa ponte como linguagem, fase 
que Bakhtin posteriormente atualiza, para passar do dialogo ontológico intersubjetivo ao 
diálogo social no “grande tempo” 19.

14 N.T.: Trad. em espanhol: “la vida como el devenir del acto ético: responsable, lleno de riegos y abierto”.
15 “Em relação ao dever, a veracidade teórica é exatamente de ordem técnica” (2012, p.46; 1986, p.84). Por 
outro lado, “nenhuma defi nição e nenhuma proposição teórica pode incluir em si o momento do dever, nem ele 
é delas dedutível” (2012, p.47; 1986, p.85).
16 N.T.: Trad. em espanhol: “en el ser no hay coartada”. 
17 Sobre a origem dessa ideia, que provém do teórico do simbolismo russo e poeta V. Ivanov, consultar a V. 
Makhlin em Varios Autores (MAJLÍN,1990, p.108 e 1991, p.156-211).
18 Sobretudo é nisso que se diferencia a concepção bakhtiniana em torno da alteridade de suas versões existencialistas, 
em particular, da sartreana. Se para Sartre a relação com o outro é confl ituosa, para Bakhtin (como para M. Buber), é 
construtiva. A relação entre o eu e o outro é um encontro que se converte em acontecimento ontológico.
19 Graças ao reconhecimento do caráter sociológico da linguagem, Bakhtin em seus trabalhos posteriores, 
como O Marxismo e a fi losofi a da linguagem [1929], reafi rma a concepção dialógica do sujeito, acentuando sua 
pluralidade a partir de uma fi losofi a de linguagem. (Não discuto o complexo problema de autoria do texto aqui 
mencionado, ao qual se poderia remeter numerosos estudos reciprocamente contraditórios).
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O diálogo, ontológico e discursivo, se postula em termos de ato ético, e a respon-

sabilidade (junto à capacidade de resposta: a “responsividade”) é seu conceito nodal. 
Na tradição kantiana, a responsabilidade é uma noção do direito que implica imputação 
e culpabilidade jurídicas. Como conceito moral, ele começa a ser usado desde o fi m do 
século passado. (cf. G. Simmel). Na ética de H. Cohen, com a interpretação plenamente 
jurídica, própria do sistema coheniano, a responsabilidade aparece também com conota-
ções individuais20. Em Bakhtin, o conceito aparece somente com conotações morais e é 
ao mesmo tempo pessoal e interindividual.

A responsabilidade do sujeito atuante é natural e inevitável, pelo mesmo motivo de 
ser no mundo, no qual, como vimos, não há álibi. Qualquer interação 21 é de alguma forma 
um ato ético e provoca mudança em algo, ainda que minimamente, na estrutura do mundo. 
Embora a ética fundamentada na responsabilidade seja de caráter inato ou intuitivo, ela 
não é de índole apriorística, mas pode ser derivada da arquitetônica do mundo real descrito 
acima. Baseado em um dever ser categórico, mas existencial e não reduzido teoricamente 
22, o ato ético pode se defi nir nos seguintes termos:

1. Não é fortuito, mas necessário;
2. Seu núcleo é o conceito de responsabilidade, personalizada, ontológica, 

sempre concreta. Para Bakhtin (2012, p.66; 1986, p.95), compreender um 
objeto signifi ca compreender meu dever ser em relação a ele, compreen-
der como se vincula a mim no singular acontecer existencial, de modo que 
essa relação não suponha uma abstração de minha subjetividade (como 
o ato teórico cognoscitivo puro), mas minha participação responsável.

3. O ato é consequência da interação do eu com o outro que o converte 
em um “acontecimento do ser”, com caráter ontológico. Em russo, o 
“acontecimento do ser”, sobytie bytia pode ser lido como um “ser juntos”, 
“compartilhar a experiência do ser”.

4. O ato não implica só uma ação física, mas enquanto permanecer ético 
pode ser ato-pensamento, ato-sentimento, ato de cognição, ato estético, 
ato-enunciado, etc. 23.

5. O ato ético é um “documento assinado”: tem autoria, não possui valor 
nenhum sem a aceitação livre e consciente da responsabilidade que implica 
a autoria (“assinatura”); é único, pessoal, comprometido e irrepetível. 

20 Cf. N.I. Nikolaev, nota introdutória a sua edição das apresentações e conferências de M.M Bakhtin em 1924-
25, p.226-227.
21 Acredito que Bakhtin nem sempre foi bem compreendido nesse ponto. Talvez suas incursões na fi losofi a 
das ciências naturais deram lugar ao que alguns investigadores, como, por exemplo, Clark y Holquist que 
estabeleceram paralelos muito próximos entre a interação social do homem e a que ocupa lugar no mundo 
natural, como, v.g.; a interação entre os protozoários e o meio exterior MikhailBakhtin, Harvard U.P., 1984, 
conferir especialmente o capítulo “Architectonics of Answerability”). É certo que Bakhtin inclui o mundo 
biológico no contexto comunicativo, mas o personalizando acima de tudo. O mundo exterior se converte em 
sujeito, “testemunha e juiz” capaz de um julgamento, enquanto o paralelo que introduzem os autores norte-
americanos sugere, talvez sem querer, a despersonalização dos sujeitos humanos.
22 “O dever não possui um conteúdo defi nido e especifi camente teórico. O dever pode estender-se sobre tudo 
o que é conteudisticamente válido, mas nenhuma proposição teórica conterá, em seu conteúdo, o momento do 
dever, nem se funda nele” (2012, p.47; 1986, p.85).
23 “De dentro da minha consciência participante da existência, o mundo é o objeto do ato, do ato-pensamento, 
do ato-sentimento, do ato-palavra, do ato-ação”. (BAKHTIN, 2010, p.89; BAJTÍN, “Den poesii 1984”. Mosc: 
Soveiski Pisatel; 1985, p. 130). Sobre o ato-pensamento: “O verdadeiro pensamento que age é pensamento 
emotivo-volitivo, é pensamento que entoa a tal entonação penetra de maneira essencial em todos os momentos 
conteudísticos do pensamento” (2012, p.87; 1986, p. 107). Sobre o ato como uma perspectiva estética, 1986: 
94. A respeito do ato de cognicão, “a atividade do ato se manifesta somente em um reconhecimento realmente 
efetuado, em um juízo efetivamente expresso” (2012, p.78; 1986, p. 101).
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O que eu posso fazer do meu lugar único no mundo ninguém pode realizar. Contu-

do, nada posso realizar sem a participação e/ou a presença do outro: eis aqui o paradoxo 
da ética dialógica. A presença do outro confere um sentido e carrega valores à existência 
do eu; desse modo. “el principio ético no es la fuente de los valores, sino el modo de 
relacionarse con los valores”24.

Essa breve síntese da fi losofi a do ato ético não estaria completa sem assinalarmos 
uma característica da alteridade que faz a dialogia bakhtiniana passar de um sistema binário 
a um sistema ternário: a presença do terceiro no diálogo ontológico e no diálogo social. 
Além da alteridade física ou interna, o terceiro é fonte de valores que permite apreciá-lo a 
partir de dois pontos de vista: o teológico (no sentido muito específi co ao que fi z referência 
anteriormente) e o sociológico. Pela primeira perspectiva, é uma presença no diálogo que 
permite ajustar a teologia a nossos atos além de seu efeito imediato: a gama que abarca 
pode oscilar do terceiro como Cristo ou como Deus Pai, até o destinatário futuro que, pen-
samos, poderá compreender melhor o sentido do ato ético. Na segunda perspectiva, a do 
diálogo social, na qual o elemento linguístico-discursivo modela tanto a psique individual, 
pluralizando-a, como a concepção da linguagem enquanto instância que nos determina e 
nos excede, pode-se falar do terceiro como o fundo social (em russo, geralmente utiliza-se 
o termo socium, o social).

A partir dos dois pontos de vista, a fi losofi a bakhtiniana se baseia defi nidamente 
numa “metafísica da presença”.

A rejeição da responsabilidade tem por consequência um ato falho. Qual é o seu 
mecanismo? Uma maneira de prescindir da responsabilidade pessoal é convertê-la em 
genérica, especializada, de representação etc.; por exemplo, uma responsabilidade que se 
relaciona com uma área específi ca de trabalho, fora da qual deixa de funcionar. Trata-se 
da responsabilidade que busca sua legitimidade na representatividade do sujeito por outra 
comunidade: por um grupo de pessoas com interesses comuns, por uma classe social, etc. 
Se essa classe de responsabilidade não está arraigada na existência personalizada do sujei-
to, trata-se da usurpação de um lugar a partir do qual a ninguém compete agir. Com esse 
problema, Bakhtin incide na área da ética política, mas não consegue realizar seu projeto. 
Mais adiante analisaremos o caso da usurpação dentro da estetização do ato.

Mediante a aplicação do critério de responsabilidade participativa e personalizada, 
é fácil compreender como os repudiados de ontem se convertem em mártires, e como 
são repudiados os heróis de ontem. Bakhtin exemplifi ca com o sujeito que supostamente 
comete um crime abominável e amplamente comprovado. A atitude do observador sobre 
um sujeito semelhante depende da sua relação particular com ele. Se houver um vínculo 
amoroso entre eles, todos os valores por meio dos quais o eu assume o ocorrido se organi-
zam em uma arquitetônica radicalmente distinta daquela que teria sido assumida por um 
sujeito indiferente ao eu 25.

O ato  estético apresenta outro tipo de problema. A visão estética se fundamenta 
na visão excedente que o outro tem sobre mim: apesar de obviamente existirem zonas do 
eu inalcançáveis para o outro exterior, tais como minha interioridade, essa limitação se 
compensa pelo fato de que ao outro são acessíveis as minhas particularidades que eu, de 
meu lugar único, não posso abarcar. Em primeiro lugar, minha corporeidade física: somente 

24 Bocharov. Notas a edição de Bakhtin, 1986, p. 158.
25 Não cabe a um texto desse  tipo introduzir os exemplos concretos relacionados, por exemplo, com os crimes 
políticos. Porém, qualquer um pode fazê-lo recordando os casos mais recentes ou incluindo os atuais da América 
Latina.
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o outro pode me ver como um corpo global e “acabado”, sobre um fundo externo; apenas 
para o outro esses aspectos meus podem representar um valor não comparável com aqueles 
que minha subjetividade opera, sendo assim um valor negativo. O reconhecimento do outro 
é a razão fundamental de meus atos.

Por outro lado, só ao outro posso abarcar amorosamente com o olhar, abraçar, 
beijar, convertê-lo em objeto de contemplação estética amorosa. O estético, antes de 
constituir-se em uma área autônoma da atividade humana, é ontologicamente inerente às 
relações arquitetônicas por meio das quais organizo minha subjetividade: o dizer, mediante 
as modalidades principais de minha relação com o outro. O estético é um valor positivo 
e construtivo na abertura do eu pelo outro: o sujeito obtém as primeiras defi nições de si 
mesmo a partir da amorosa presença materna, que o faz consciente dos contornos de seu 
corpo e espaço, em particular por meio da linguagem com que a mãe relaciona o corpo da 
criatura com o mundo (a permanência dos diminutivos com os quais às vezes nos referi-
mos a nós próprios, mesmo em idade avançada, remonta às primeiras palavras maternas 
que nos iniciam na intersubjetividade, no cotidiano, na socialização) 26. E, acima de tudo, 
essas palavras são as nossas primeiras valorações que recebemos. Nesse sentido, a pala-
vra é sempre maior que seu signifi cado verbal. Assim se explica, em parte, o gênesis da 
concepção construtiva da alteridade em Bakhtin.

Como vimos, a noção do estético tem como ponto de partida a contemplação do 
corpo do outro no espaço 27. A globalização estética da alteridade tem como seu limite uma 
extrema coisifi cação do objeto estetizado, a anulação do diálogo ontológico, implicando 
a passividade do objeto estetizado.

Todavia, estetizar a si mesmo é somente possível reconstruindo uma posição de 
alteridade em minha psique; isto é, requer aquela exotopia baseada no “excedente” vantajoso 
da visão que o outro tem de mim. Enxergar-se a si mesmo com os olhos dos outro é uma 
modalidade do “eu-para-outro” que, por um lado, é um passo necessário para transformar 
a confi ssão e a autobiografi a em um texto propriamente estético, por outro, a estetização 
da vida é uma investida perigosa.

Trata-se do pano de fundo importante do pensamento bakhtiniano. Em um extremo, 
com origens no heroísmo romântico, o desejo de viver a vida “esteticamente” pode, para-
doxalmente, tocar a concepção de vita Christi que Bakhtin internalizou com profundidade 
durante o período de sua atividade fi losófi ca, antes de sua prisão e deportação (1928-1929). 
Nessa direção, “a ação-ato da visão estética se eleva acima de cada ser estético-seu produto-e 
entra em um outro mundo, isto é, na unidade real do existir-evento, incorporando, como 
um de seus momentos, também o mundo estético” (2012, p. 64-5; 1986, p.94).28 Isto é, 
uma coisa é instituir-se em um objeto estético, objeto para contemplação de  outros, e 
outra muito distinta é conferir uma dignidade estética à vida como ato ético responsável 
em seu devir-ato.

26 “Tudo o que me diz respeito, a começar pelo meu nome, chega do mundo exterior à minha consciência 
pela boca dos outros (da minha mãe, etc.), com sua entonação, em sua tonalidade valorativo-emocional. A 
princípio, eu tomo consciência de mim através dos outros: deles eu recebo as palavras, as formas e a tonalidade 
para a formação da primeira noção de mim mesmo. Os elementos de infantilismo da autoconsciência [...] às 
vezes permanecem até o fi m da vida [...] como o corpo se forma inicialmente no seio (corpo) materno, assim a 
consciência do homem desperta envolvida pela consciência do outro” (2010, p. 373-4; 1985, p.342).
27 V. Makhlin fala da estética de Bakhtin em termos de “un romance anatómico-fenomenológico del yo con el 
outro” (cf.’Vários Autores’1991,p.64). 
28 N.T.: Trad. em espanhol: “el acto ético que constituye la visión estética se eleva por encima de cualquier 
existencia estética en cuanto producto de este acto, y forma parte de un mundo diferente, en la unidad real del 
acontecimiento del ser, que incluye el mundo estético como uno de sus aspectos”.
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A primeira posição, a de construção de si mesmo como objeto de arte, em qualquer 

atividade, mas especialmente na política, conduz à usurpação. Posto que o mundo estético 
está mais integrado à totalidade responsável da vida que, por exemplo, as esferas teóricas da 
existência (a cognição pura), a “tentação do esteticismo” torna-se muito convincente, afi rma 
Bakhtin. Entretanto, em contrapartida, o estético aparece como o contrário da vivência 
de si mesmo. No mundo estético se pode viver, entretanto somente os outros o habitam, 
não eu; e se busco minha identidade na esfera estetizada da vida, só posso encontrar ali o 
meu duplo, usurpador; apenas posso reivindicar o papel do outro. Essa é a razão, essa é 
a dinâmica da criação literária em que “a razão estética é um momento da razão prática” 
(2012, p.67; 1986, p.94)29. Segundo a ética bakhtiniana, não se pode amar a si mesmo. 
Por conta da impossibilidade de viver sua interioridade externamente; somente ao outro 
se pode amar, porque apenas o outro é capaz de contribuir dando valor a nossa existência.

Para Makhlin, do ponto de vista puramente antropológico ou fenomenológico, “el 
Doble es un otro que al mismo tiempo me representa a mí mismo; y por el contrario: es un 
yo que no coincide consigo mismo al topar en un momento determinado consigo mismo 
como si fuera otro fuera de sí” (MAJLÍN, 1992, p. 85).

O duplo é real para a consciência, e entendendo que a consciência é, enquanto um 
construto dialógico, produto da interação, ela não possui outra expressão além da linguís-
tica, o duplo pertence ao discurso, representa um determinado “signo”.

De certa forma, o duplo é “el espacio histórico de la experiencia compartida, pero 
no objetivada plenamente” (1992, p. 87). Nesse espaço semantizado, todos os pontos são 
interdividuais, internamente sociais: são questões da experiência compartilhada pelo o eu e 
o outro. O duplo, em certa medida, é a “imagem reconhecida de mim mesmo”, uma espécie 
de pessoa no sentido etimológico, que não coincide plenamente com a faceta que se esconde.

A consequência mais triste da conversão do outro em duplo, em uma “imagem do ini-
migo”, tende a conduzir a eliminação física do outro real. Makhlin cita o biólogo A. Ujtomski30: 

“Siempre, cuando un hombre juzga a los demás, su punto de partida es su Doble, 
de modo que la condena es, al mismo tiempo, una secreta autojustifi cación, sumamente 
sutil por lo mismo venenosa; uno se consuela a sí mismo para permanecer en sus propios 
puntos de vista” 31.

Três tipos de relação se apresentam na análise de qualquer fenômeno: são três óticas 
pelas quais conhecemos: 1) Relação entre objetos: coisas, fenômenos físicos ou químicos, 
relações de causa-efeito, relações matemáticas, lógicas, relações dentro do sistema da 
língua; 2) relação entre o sujeito e o objeto; 3) relações intersubjetivas personalizadas: 
relações dialógicas entre os enunciados, relações éticas em geral, relações entre consciên-
cias, sentidos, etc. (2010, p.374; 1985, p. 343).

A mesma ótica e um sistema análogo de valorações se aplica ao domínio que Bakhtin 
resume sob o nome de “ciência”: por um lado, nesse campo é possível e desejável aplicar 
o critério intersubjetivo sobre o processo de investigação, alterando ou colocando em 
dúvida a relação sujeito-objeto em que se apoia o método científi co. Por outro lado, aos 
postulados científi cos são aplicáveis os critérios sociolinguísticos que, em última instância, 
devem demonstrar a relatividade do próprio objeto científi co, da necessidade científi ca e, 
sobretudo, o caráter sociológico historicamente condicionado aos objetos. A combinação 
do critério ético e do sociodiscursivo nos domínios dos atos científi cos talvez abreviem 
em si uma esperança para o futuro.

29 N.T.: Trad. em espanhol: “la razón estética es el momento de la razón práctica”.
30 Trata-se do mesmo cientista em cujas ideias Bakhtin se inspirou para produzir seu conceito de cronotopo.
31 Apud MAJLÍN, 1992, p. 88.
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Como advertido, a ética bakhtiniana é ao mesmo tempo a estética e a teoria do co-

nhecimento. Em última instância, é o resultado de sua fi losofi a “participativa”, que apesar 
de ser ambiciosa, incompleta ou eclética, trata de integrar o ser humano numa unidade 
perdida há muito tempo, num nível diferente e novo. Assinalamos que os elementos que 
Bakhtin utiliza para construir sua fi losofi a, que parte da fi losofi a do ato ético e vai em di-
reção à fi losofi a da linguagem, são bem conhecidos e totalmente tradicionais. Entretanto, 
não é assim o resultado. Talvez para esse último aspecto, seria oportuno agregar algumas 
observações em torno da função da palavra alheia na constituição do pensamento: a ideo-
logia, a subjetividade, o discurso literário e o funcionamento social da linguagem, em geral. 
Na palavra alheia está presente, sem dúvida alguma, a ideia do outro; o conceito ético se 
relativiza por meio dessa ideia, jamais deixa de estar presente. Para não nos afastarmos 
muito do tema principal desse ensaio, o melhor é recorrer às fontes específi cas: os textos 
bakhtinianos sobre a fi losofi a da linguagem.
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A oposição “Língua poética/Língua prática” na 
concepção linguística de Lev Jakubinskij1

Irina Ivanova2

Tradução: Laís Medeiros
Revisão: Ana Zandwais e Patrícia Reuillard

Resume: Le nom de Lev Jakubinskij (1892-1945) est rarement mentionné 
dans les recherches consacrés au formalisme russe bien qu’il ait été l’um 
dês organisateurs de La Societé d’étude de La langue poétique (OPOJaZ), 
fondée em 1916 à Petrograd.Au début de as participation à l’ OPOJaZ, 
Jakubinskij a privilegie l’étude de l’aspect sonore de La langue poetique. 
Em 1923, Il a inopinément changé son object d’analyse et publié um article 
sur l’organisation du dialogue, en développant une approche pragmatique. 
Notre article tente de reconstruire La logique dês recherches de Jakubinskij 
pendant la période de as participation à l’OPOJaZ (1916-1923) et de defi nir 
leur place dans Le mouvement du formalisme russe.
Mots-clés: langue poétique, langue pratique, formalistes russes, Jakubinskij, 
stylistique, activité langagière, approche fonctionelle

Resumo: O nome de Lev Jakubinskij (1892-1945) raramente é mencionado 
nas pesquisas consagradas ao formalismo russo, embora ele tenha sido um 
dos organizadores da Sociedade de Estudos da Linguagem Poética (OPO-
JaZ), fundada em 1916 em São Petersburgo (ex-Petrogrado). No início de 
sua participação na OPOJAZ, Jakubinskij privilegiou o estudo do aspecto 
sonoro da língua poética. Em 1923, mudou inesperadamente seu objeto de 
análise e publicou um artigo sobre a organização do diálogo, desenvolven-
do uma abordagem pragmática. Nosso artigo tenta reconstruir a lógica das 
pesquisas de Jakubinskij durante o período de sua participação na OPOJAZ 
(1916-1923) e defi nir seu lugar no movimento do formalismo russo.
Palavras-chave: língua poética, língua prática, formalistas russos, Jaku-
binskij, estilística, atividade linguageira,

1 Artigo publicado originalmente em Cahiers de I I’ILSL, nº 26,2009, p.113-128 sob o título ‘L’opposition 
“Langue poétique/langue pratique” dans la conception linguistique de Lev Jakubinskij’.
2 Universidade de Lausanne
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O linguista russo Lev Petrovich Jakubinskij (1892-1945), aluno de Baudouin de 

Courtenay, foi um dos organizadores da Sociedade de Estudos da Língua Poética (OPOJAZ), 
fundada em 1916 em Petrogrado. Mesmo tendo contribuído bastante para a formação dessa 
Sociedade, trabalhando com V.B. Shklovsky, O.M. Brik e B.M. Eichenbaum, seu nome 
raramente é mencionado nas pesquisas dedicadas ao formalismo russo.

Partindo da teoria da língua poética de A.A. Potebnia (1835-1891), os membros 
da OPOJAZ se interessavam pela especifi cidade das obras literárias enquanto arte verbal. 
Isso explica a atenção que dedicaram ao verbo [slovo], ou seja, à língua enquanto material 
de criatividade verbal. Por essa razão, nas pesquisas deles, a análise literária coincidia 
frequentemente com uma análise linguística.

No início de suas pesquisas sobre a língua poética, V. Shklovsky, O. Brik, B. A. Kusner 
e os outros formalistas russos privilegiavam o estudo do aspecto sonoro. Compartilhando 
desse interesse, Jakubinskij consagrou seus primeiros artigos, publicados entre 1916 e 1922, 
à análise da fonética. Assim, desde o princípio, ele participou da constituição do formalismo. 
No entanto, seus trabalhos não chamaram a atenção nem dos especialistas do formalismo 
russo, nem dos especialistas da história da linguística. Supomos que essa falta de interesse 
por Jakubinskij se explique pelo fato de ele ter desenvolvido questões mais lingüísticas do 
que literárias. Podemos supor também que seus trabalhos tiveram menos importância para 
a constituição do formalismo russo do que os trabalhos de Sklovskij ou de Eichenbaum.

Para esclarecer esses problemas, analisaremos os artigos de Jakubinskij sobre a 
língua poética no contexto dos trabalhos dos outros membros da OPOJAZ.

Nosso interesse pelos primeiros artigos de Jakubinskij foi estimulado também 
pelo fato de o autor, após ter estudado durante seis anos a fonética da língua poética, ter 
inesperadamente mudado seu objeto de análise e publicado um artigo sobre a organização 
do diálogo em 1923. À primeira vista, esse artigo não entra nem na lógica de seus estudos 
precedentes, nem na problemática linguística de sua época. Assim, esta relação também 
nos levou a questionar a lógica das pesquisas de Jakubinskij. Além disso, A.A. Leontiev, 
o primeiro pesquisador soviético a ter estudado a herança científi ca de Baudouin de Cour-
tenay e de Jakubinskij, avaliou o artigo como o principal trabalho teórico deste último3.

Para compreender o lugar de Jakubinskij no contexto científi co de sua época, 
tentamos reconstruir a lógica de suas pesquisas durante o período de sua participação na 
OPOJAZ (1916-1923).

1 A oposição entre a língua poética e a língua prática4

Assim como os trabalhos dos outros membros da OPOJAZ (Brik, Kusner, Poliva-
nov), os primeiros artigos de L. Jakubinskij foram publicados em coletâneas sobre a teoria 
da língua poética e eram dedicados à análise do aspecto sonoro da poesia. Tentaremos, 
deste modo, entender por que os formalistas russos começaram seus estudos dos traços 
específi cos das obras literárias pela análise do aspecto sonoro.

Parece-nos que a resposta a essa questão não se encontra unicamente na teoria de 
Potebnia, frequentemente criticada pelos formalistas, mas também nos trabalhos de A.N. 
Veselovskij (1838-1906), que tratam da poética histórica. Esse grande erudito era professor 

3 Cf. Leont’ev, 1986.
4 N.T. Mantivemos o termo língua, ao invés de linguagem, em virtude de Ivanova ter utilizado langue e não 
langage, já que a língua Francesa possui dois termos para recobrir diferenças. Esta questão, entretanto, parece 
ser esclarecida ao longo do estudo realizado.
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na Universidade de São Petersburgo e contribuiu muito para a constituição da história da 
literatura enquanto ciência baseada em princípios exatos e formais. Seus cursos foram 
assistidos por V.M. Zirmunskij, V. Já. Propp, V.F. Sismarev, L.V. Scerba, B.M. Èngel’gardt 
e outros formalistas russos.

Em suas obras sobre a poética histórica, Veselovskij relacionava a literatura à história 
da cultura intelectual da humanidade, precisando que a história da literatura é

“a história do pensamento social, apresentada como as ‘transformações poético-
-imagéticas das experiências vividas’ [obrazno-poèticeskie perezivanija] em suas 
formas específi cas. A história do pensamento é uma noção muito ampla, da qual a 
história da literatura é uma das manifestações” 5.

Veselovskij relacionava a história da literatura à história da língua e pensava que 
seus laços estreitos datavam do período pré-histórico da evolução da humanidade, quando 
a palavra era mito, quando a palavra era

“refl exão do homem sobre si mesmo e sobre a natureza ou refl exo do processo 
psicológico interno. Mais tarde, o homem parou de criar por meio da palavra, que 
se petrifi cou e se tornou apenas um material, um instrumento mais desenvolvido do 
pensamento – foi então que começou a época das obras literárias, época durante a 
qual tudo que havia sido expresso pela criatividade da língua se especializou e se 
agrupou nas ciências e nas artes. A partir desse momento, a história da língua e a 
história da literatura se desassociam”6.

Esse ponto de vista de Veselovskij determinou a sua atenção às questões da cons-
tituição e do desenvolvimento da língua poética, que ele considerou como “um conjunto 
de elementos estéticos e linguísticos das obras literárias, como um domínio particular e 
autônomo que se constrói e se desenvolve independentemente dos indivíduos”7. Segundo 
Veselovskij, um indivíduo adquire sua língua materna já formada. Da mesma forma, um 
criador literário, um poeta, encontra seu vocabulário poético, seus procedimentos estilís-
ticos e seu simbolismo já formados e prontos. Assim, Veselovskij trata o sujeito, o gênero 
e a língua poética como elementos constantes e formais que constituem em seu conjunto 
uma obra literária.

Mesmo opondo a língua prosaica à língua poética, Veselovskij constata que a pri-
meira tem a particularidade de transformar o sentido das palavras em noções, enquanto 
a segunda tende a conservar a imagem e a utilizar ativamente as metáforas. Além disso, 
Veselovskij associa a língua poética à expressão de afeto: 

“[a] partir de fórmulas típicas pelas quais o homem manifesta suas paixões e suas 
emoções, o poeta constrói combinações particulares de palavras nas quais uma grande 
paixão e uma emoção encontram sua justa expressão”8. 

Dois outros traços próprios da língua poética são o ritmo e a musicalidade. Veselo-
vskij destaca que, na língua poética, sentimos os sons e procuramos consonâncias: ele trata 
esses fenômenos como elementos musicais. A importância de seu papel é determinada pela 
origem da poesia. Veselovskij associa-a ao sincretismo primitivo, ou seja, ao fato de a poesia 

5 Veselovskij 1882 [1940, p. 399]
6 Ibid., p.401.
7 Ibid., p. 443
8 Veselovskij, 1899 [1940, p. 354]
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ter nascido e ter, durante muito tempo, vivido em osmose com o canto e a dança rítmica.

Parece-nos que essa interpretação mais ampla da poética, que inclui não apenas a 
imagem, mas também o aspecto sonoro da palavra e o ritmo, teve mais infl uência sobre a 
teoria dos formalistas russos do que a de Potebnia. Essa infl uência da teoria de Veselovskij 
explica o interesse dos formalistas tanto pelo aspecto sonoro quanto pela versifi cação e 
pelo ritmo de uma obra literária.

À luz da teoria de Veselovskij, compreende-se melhor a problemática do primeiro 
artigo de Jakubinskij, publicado em 1916 e intitulado “Sobre os sons da língua versifi -
cada” [O zvukax stixotvornogo jazyka]. O artigo abordava as três questões seguintes: em 
primeiro lugar, a organização fonética da língua poética; em seguida, as relações entre os 
sons e as emoções; fi nalmente, os laços entre o lado externo, fonético da palavra, e seu 
lado semântico. No entanto, por detrás da interpretação dessas questões essencialmente 
fonéticas, percebe-se a manifestação das idéias linguísticas gerais de Jakubinskij.

Inicialmente, podemos destacar que, como muitos outros linguistas russos de 
sua época, Jakubinskij não opõe os termos “língua” e “fala”, como é feito na linguística 
ocidental após as publicações de Saussure. A maioria dos linguistas russos utilizava esses 
termos como sinônimos; encontra-se esse uso, por exemplo, em Baudouin de Courtenay 
e seus alunos. Entretanto, analisando a “língua-fala” como fenômeno integral, os alunos 
utilizavam, algumas vezes, o termo fala para designar a manifestação externa dos “pro-
cessos linguageiros internos” [vnutrennie jazykovye processy]9.

Em seguida, constata-se que Jakubinskij, desenvolvendo a abordagem psicológica 
que aprendeu com Baudouin de Courtenay, defi ne a língua como pensamento lingua-
geiro [jazykovoe myslenie]10. Apresentando essa ideia, defi ne os fenômenos verbais (os 
sons, os componentes morfológicos etc.) como representações linguageiras [jazykpvye 
predstavlenija]11, que organizam um sistema no pensamento do locutor e são utilizadas 
por ele em função de um objetivo concreto.

Outra noção importante para Jakubinskij é a do objetivo, indissociável da defi nição 
da língua como atividade. Esse princípio deve estar, segundo Jakubinskij, na base da classi-
fi cação de todos os fenômenos linguageiros, pois cada atividade se orienta para um objetivo.

O princípio do objetivo permite a Jakubinskij opor a língua prática à língua poética, 
o que, em seus termos, equivale a opor o pensamento linguageiro ao pensamento lingua-
geiro poético. Quando um locutor utiliza os fenômenos linguageiros (as representações, 
nos termos de Jakubinskij12) para comunicar-se, trata-se da língua prática. Neste caso, as 
representações linguageiras não têm seu próprio sentido. Elas servem apenas como meios 
de comunicação.

Por outro lado, na língua poética, o locutor concentra sua atenção nas representa-
ções linguageiras. Para ilustrar essa idéia, Jakubinskij toma como exemplo a atividade de 
um poeta que cria seu poema. Ele defi ne o sistema linguageiro desse poeta como língua 
versifi cada [stixotvornyj jazyk]13.

Em seguida, Jakubinskij compara o aspecto sonoro da língua prática àquele da língua 
versifi cada e apresenta uma explicação psicofi siológica para essa oposição. Apoiando-se 
na psicologia de Wilhelm Wundt, Jakubinskij afi rma que:

9 Jakubinskij, 1916a, p.16.
10 Ibid.
11 Ibid.
12 id.
13 Cf. o título de seu artigo de 1916 (ibid.)
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“No pensamento linguageiro prático, o locutor não concentra sua atenção nos sons; 
os sons não entram no campo claro de sua consciência e não têm valor independente, 
pois servem apenas para se comunicar. Nesse caso, o aspecto semântico das palavras 
tem um papel mais importante do que o aspecto sonoro. Os detalhes da pronúncia 
entram na consciência apenas para distinção do sentido. No pensamento linguageiro 
versifi cado, manifesta-se uma sensação consciente dos sons, confi rmada pela cons-
trução rítmica da linguagem em versos”14.

Assim, Jakubinskij se interessa pela oposição entre a língua poética e a língua 
prática – bem como outro fundador da OPOJAZ, V. Sklovskij – e ele coloca os princípios 
da atenção e do objetivo (princípio teleológico) na base dessa oposição. Essas ideias de 
Jakubinskij o associam claramente ao movimento dos formalistas russos.

Outra questão que retém a atenção do linguista concerne ao aspecto emocional dos 
sons. Ele apresenta exemplos de diferentes atitudes de um interlocutor em relação aos sons 
de palavras desconhecidas. Nessas situações, o interlocutor percebe principalmente o as-
pecto sonoro das palavras. Descrevendo esse fenômeno, Jakubinskij se refere aos trabalhos 
do psicólogo americano W. James e estabelece a noção de “exposição do aspecto fonético 
da palavra” [obnazenie foneticeskoj storony slova]15. Tomando como exemplo a percepção 
das palavras desconhecidas de uma língua estrangeira por um interlocutor, conclui que os 
sons exercem infl uência independentemente do sentido da palavra. Além disso, descobre o 
fenômeno da “sensação emocional da fala” [èmocional’noe perezivanie reci]16 não apenas 
na poesia, mas também no “psiquismo do cotidiano” [obyvatel’skaja psixika]17.

Essas observações permitem a Jakubinskij passar à terceira questão, a das relações 
entre aspecto sonoro e semântico da palavra, cuja complexidade é por ele mostrada. Por 
um lado, ele sustenta a posição de Lev Scerba e afi rma a existência de laços entre os 
aspectos fonético e semântico da palavra; por outro, mostra os traços específi cos desses 
laços, tanto na língua prática como na língua versifi cada. No primeiro caso, tais laços são 
“factuais”. Eles “não são dados pela natureza” [ne dany ot prirody]18 e não têm um caráter 
interno. No segundo caso, o conteúdo de um poema e seu aspecto sonoro mantêm relações 
de interdependência emocional. Um poeta escolhe os sons que correspondem às imagens 
pelos seus aspectos emocionais e vice-versa.

Assim, ao afi rmar a existência de uma relação intrínseca entre forma e conteúdo de 
um poema, Jakubinskij se apoia numa explicação dada pela fi siologia da fala. Ele utiliza 
como exemplo a análise dos movimentos expressivos dos órgãos articulatórios, mostrando 
os laços entre o caráter dos movimentos desses órgãos e o lado afetivo da palavra. Formado 
por Baudoin de Courtenay, Jakubinskij praticou uma abordagem experimental. Recorre 
a argumentos fi siológicos, mostrando como os órgãos da respiração, a laringe e os outros 
(os lábios, o palato, a língua) podem realizar movimentos expressivos. Para ilustrar as 
mudanças na pronúncia ligadas a esses movimentos, utiliza exemplos de diferentes obras 
literárias. Além disso, para justifi car sua posição, recorre ainda à opinião de linguistas 
renomados, como K. Vossler, E. Berneker, G. Schutte e Já. Endzelin.

14 Ibid., p.16
15 Ibid., p.23.
16 Ibid.
17 Ibid., p.22
18 Ibid.I, p.24.
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Jakubinskij insiste também na ideia de que, para os poetas, o aspecto sonoro, (as 

representações sonoras em sua terminologia psicolinguística [sluxovye predstavlenija])19 
tem um papel primordial e serve de ponto de partida da criatividade. Ele conclui que a 
composição sonora de um poema é determinada pelas emoções (lembramos que, para 
Veselovskij, a língua poética estava ligada à expressão dos afetos) e que esses laços entre 
as emoções e a composição sonora encontram suporte fi siológico nos movimentos ex-
pressivos dos órgãos da fala. Assim, no fi nal de seu artigo, são apresentadas explicações 
psicofi siológicas para os processos da criação de um poema.

Nossa análise desse artigo de Jakubinskij nos permite formular as quatro seguintes 
conclusões intermediárias.

Em primeiro lugar, mesmo aceitando a oposição entre a língua poética e a língua 
prática, Jakubinskij modifi ca a base dessa oposição. Ele retoma o critério de imagem 
[obraz] – introduzido por Potebnia, desenvolvido por Veselovskij e tomado emprestado 
por Sklovskij – e substitui por explicações psicolinguísticas, completadas com a introdução 
do critério do objetivo. Esse ponto de vista lhe permite iniciar uma abordagem funcional, 
que foi posteriormente desenvolvida em seu artigo sobre o diálogo20. No primeiro de seus 
artigos, Jakubinskij ainda não tem ideias muito claras sobre o assunto. Por isso, não se 
sabe se ele diferencia as línguas como no fenômeno de diglossia, segundo Baudouin de 
Courtenay, ou se fala das variantes funcionais de uma dada língua.

Em segundo lugar, percebe-se claramente qual abordagem Jakubinskij começa a 
praticar: seus interesses científi cos se encontram no cruzamento da linguística com a psi-
cologia, isto é, a produção da fala, a percepção, a atenção, a sensação e as emoções. Ele se 
apoia na teoria linguística de Baudouin de Courtenay e na psicologia de Wundt. Assim, o 
modo como Jakubinskij aborda a oposição entre a língua poética e a língua prática contribui, 
à sua maneira, para a constituição de uma linguística do sujeito falante.

Em terceiro lugar, Jakubinskij substitui a oposição vaga entre “língua poética/ lín-
gua cotidiana”, que se encontra nos artigos de Sklovskij, por uma oposição mais concreta 
“língua poética/ língua prática”. A oposição de Sklovskij está ligada principalmente à 
oposição entre poesia e prosa, pois ele cita a ideia de Potebnia de que a palavra, perdendo 
sua “forma interna” [vnutrennjaja forma], passa necessariamente da poesia à prosa. Assim, 
a oposição de Sklovskij repousa, por um lado, na noção de “imagem”, como nas obras 
de Potebnia e Veselovskij, e, por outro, na especifi cidade da percepção, como em Wundt. 
Lembramos que, segundo Sklovskij, na língua poética a forma se torna perceptível e as 
palavras mantêm sua imagem, enquanto na fala cotidiana [obydennaja rec’] as palavras 
se tornam “signos algébricos e não têm imagens [...], elas não são pronunciadas até o fi m 
e não são ouvidas até o fi m, elas se tornam banais e sua forma interna, imagética, assim 
como a forma externa, sonora, não são percebidas” 21.

Substituindo a vaga noção de língua cotidiana pela de língua prática, Jakubinskij 
aprofunda a oposição “língua poética/ língua prática” e mostra seus traços distintivos, tanto 
linguísticos quanto psicofi siológicos. Além disso, esse termo de Jakubinskij evidencia a 
importância do critério do objetivo.

Nota-se também que Jakubinskij completa essa oposição introduzindo a noção de 
“língua versifi cada” como uma das variantes da língua poética. Dessa forma, ele amplia 
a noção de língua poética, ainda que não tenha acrescentado, neste estágio, outras varian-

19 Ibid., p.29.
20 Jakubinskij, 1923.
21 Skovskij, 1914, p. 3
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tes, reservando-se mesmo um potencial de acréscimos para estudos posteriores. Convém 
observar também que as noções de língua prática e de língua versifi cada introduzidas por 
Jakubinskij foram rapidamente empregadas pelos formalistas russos.

Em quarto lugar, a análise da fonética da língua versifi cada e da língua prática 
permite a Jakubinskij abordar outra questão importante para os formalistas: a interação 
entre o conteúdo e a forma. Ao destacar os laços entre o conteúdo e a composição sonora 
do poema, Jakubinskij formula sua ideia principal sobre a unidade emocional do poema. 
Defendendo essa ideia, ele entra em oposição com os futuristas, que insistiam no valor 
autônomo da palavra [samocennost’ slova]22 e na liberdade do poeta de criar suas próprias 
palavras [svoboda slovotvorcestva]23. No entanto, em seu primeiro artigo, Jakubinskij não 
analisa detalhadamente essa questão, limitando-se a indicar a existência de laços complexos 
entre esses dois aspectos da palavra.

Assim, pode-se dizer que, nesse primeiro artigo, Jakubinskij mostra seu interesse não 
somente pela fonética da língua versifi cada, mas também pelos aspectos psicofi siológico e 
semântico da oposição entre língua poética e língua prática, o que confere a esse artigo um 
caráter mais geral. No entanto, nesse estágio do trabalho, essa problemática da linguística 
geral, se comparada à análise fonética, segue em segundo plano para Jakubinskij.

Pode-se igualmente vislumbrar que esse primeiro artigo contribui para a constitui-
ção da teoria dos formalistas russos e completa os trabalhos de Sklovskij (“A ressurreição 
da palavra” [Voskresenie slovaI], 1914; “Sobre a poesia e a língua abstrusa24” [O poèzi 
i zaumnom jazyke], 1916; “A arte como método” [Iskusstvo kak priem], 1916), que são 
considerados como o manifesto desse movimento.

2 A criatividade poética na língua prática

Em 1916, numa segunda coletânea sobre a língua poética, Jakubinskij publicou 
simultaneamente dois artigos intitulados “A acumulação das líquidas idênticas na língua 
prática e na língua poética” [Skoplenie odinakovyx plavnyx v prakticeskom i poèticeskom 
jazyke]25 e “A realização da uniformidade dos sons nas obras de Lermontov” [Osuscestvlenie 
zvukovogo edinoobrazija v tvorcestve Lermontova]26. Esses dois artigos desenvolvem as 
questões propostas em seu trabalho anterior e apresentam múltiplos exemplos que ilustram 
a diferença na organização fonética da língua versifi cada e da língua prática. No entanto, 
neles Jakubinskij observa fatos novos: analisando a acumulação das líquidas na língua ver-
sifi cada e sua dissimilação na língua prática, Jakubinskij se apoia nas noções de “liberdade 
de escolha” [svobosnyj vybor]27 e de “automatismo” [avtomatizm]28. Ele indica que a língua 
versifi cada é marcada por difi culdades que direcionam a atenção do locutor ao aspecto 
sonoro; a língua prática, ao contrário, é automática e não apresenta difi culdades sonoras.

Encontramos as mesmas ideias no artigo “A arte como método” de Sklovskij, publi-
cado na mesma coletânea que os dois artigos de Jakubinskij. Sklovskij desenvolve também 
a ideia de que a língua prática se caracteriza pelo automatismo da compreensão, enquanto 
a língua poética busca sair do automatismo e manter a atenção ao longo da compreensão.

22 Burljuk, Krucenyx, Majakovskij, Xlebnikov, 1912.
23 Ibid.
24 Intricada, obscura; sem método nem ordem (N.T.)
25 Jakubinskij, 1916c.
26 Jakubinskij, 1916b.
27 Jakubinskij, 1916c, p. 20.
28 Ibid., p. 17.
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No entanto, Jakubinskij corrige ainda uma parte da posição de Sklovskij. Além dos 

exemplos da acumulação das líquidas na língua versifi cada, ele descobre a presença desse 
fenômeno na fala da criança, no vocabulário dos membros de seitas durante os momentos de 
êxtase e na fala dos doentes mentais. Nesse estágio, ele constata o fato sem fazer comentá-
rios, embora o equilíbrio da oposição linear “língua poética/ língua prática” seja rompido.

Jakubinskij completa a análise dessa oposição em seu artigo seguinte, publicado em 
1919 e intitulado “Sobre a combinação de glossemas na língua poética” [O poeticeskom 
glossemosocetanii]29. No início desse artigo são retomadas as defi nições da língua poética 
e da língua prática, apoiando-se no princípio do objetivo. Jakubinskij torna precisa essa 
última noção e indica que é preciso distinguir, por um lado, “as atividades do homem que 
apresentam um valor intrínseco” e, por outro, “as que têm outros fi ns e que são valorizadas 
enquanto meios para atingir esses objetivos” 30.

Em seguida ele introduz uma nova unidade de fala (precisando explicitamente que 
se trata da fala), que é uma unidade convencional, intitulada “glossema” [glossema]31. Esse 
glossema pode ter um caráter tanto fonológico como semântico ou sintático. Os exemplos 
apresentados por Jakubinskij mostram que se trata do funcionamento de um fenômeno 
verbal na fala. Isso nos permite vislumbrar certa ambiguidade em sua interpretação da 
língua: por um lado, ele introduz essa nova unidade, precisando que pertence à fala; por 
outro, continua a utilizar os termos “língua” e “fala” como sinônimos. Entretanto, o próprio 
fato de Jakubinskij introduzir uma unidade de fala expressa um aumento de seu interesse 
pelo fenômeno do uso ou de funcionamento.

Após isso, Jakubinskij analisa numerosos exemplos de combinações de fenômenos 
verbais na fala (as combinações de glossemas [glossemosocetanija], em sua terminologia32) 
que concernem a diferentes níveis da língua: tanto a fonética quanto a semântica. Ele destaca 
que os autores criaram intencionalmente essas combinações de glossemas para chamar a 
atenção dos interlocutores. Por essa razão, considera-os como o resultado da criatividade 
poética. Pode-se ver também nessa ideia uma infl uência do artigo “A arte como método” 
de Sklovskij. Nesse artigo, Sklovskij analisa a língua poética e as diferentes maneiras de 
tratar o material verbal, destinadas a despertar uma atenção particular. Pensamos que foi 
essa ideia de Sklovskij que estimulou o interesse de Jakubinskij pelos diferentes métodos 
da criatividade poética na fala.

Finalmente, Jakubinskij amplia os domínios dos quais retira seus exemplos: não 
apenas a poesia, mas também a prosa (as obras de Lev Tolstói) e a vida cotidiana (as ob-
servações pessoais de Jakubinskij) são levadas em conta. Isso traz argumentos à sua ideia 
de que a criatividade poética existe na língua prática. A título de exemplo, ele analisa uma 
frase retirada do romance de Tolstoi, Guerra e Paz [Vojna i mir]33:

“Após o assassinato do duque, até os seus mais fi éis partidários deixaram de ver 
nele um herói. Se essa peste chegou a ser um herói para certa gente – acrescentou, 
dirigindo-se a Ana Pavlovna – depois do assassinato do duque há mais um mártir 
no Céu, menos um herói na Terra” 34

29 Jakubinskij, 1919 [1986].
30 Ibid, p. 193.
31 Ibid.
32 Ibid.
33 Tradução da tradutora deste artigo. (N.T.)
34 Jakubinskij cita este fragmento do romance de Tolstoi em russo. No entanto, no romance, o visconde 
pronuncia esta frase em francês. Assim, Jakubinskij pega esta frase diretamente em francês. Para a tradução 
deste fragmento, apoiamo-nos na tradução do romance Guerre et paix de Tolstói, 1903, p. 35.
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e mostra que a particularidade dessa frase, isto é, a criatividade poética na fala, é 

representada por sua construção intencionalmente simétrica (um herói – um mártir, mais 
– menos, no Céu – na Terra)35.

Outro exemplo de Jakubinskij é tirado da vida cotidiana: um bonde passa, sem 
parar, pelas pessoas que o esperavam, e o condutor grita: “Nosso bonde está doente, ele 
vai à garagem; ele está doente!..”. Segundo Jakubinskij, esse exemplo apresenta uma nova 
combinação semasiológica (o bonde está doente)36.

A análise desses exemplos permite que Jakubinskij formule duas conclusões im-
portantes: primeiro, a criatividade verbal poética pode dizer respeito a todos os aspectos 
da matéria linguística e, segundo, ela pode manifestar-se na língua prática.

Constata-se que Jakubinskij desenvolve a ideia de ausência de homogeneidade na 
oposição “língua poética/ língua prática”. Insistindo na presença da criatividade verbal 
na língua prática, ele se afasta tanto de suas próprias ideias iniciais como da posição de 
Sklovskij.

Outra ideia teórica de Jakubinskij que merece uma atenção particular é a que diz 
respeito à abordagem da noção de objetivo que, certamente, estimulava suas refl exões. 
Jakubinskij descobriu que o objetivo tem um caráter complexo e distinguiu um objetivo 
em si [samocel’]37 de um objetivo particular que remete a uma situação dependente das 
circunstâncias.

Assim, nesses três artigos de Jakubinskij, publicados entre 1916 e 1919, podemos 
descobrir, seguindo sua análise de fatos concretos, a linha de suas refl exões, tanto sobre 
as especifi cidades das línguas prática e poética como sobre as relações entre o objetivo da 
atividade linguageira, a forma linguística e a situação.

Outra ideia importante de Jakubinskij é a do prestígio da língua prática: ele a coloca 
no mesmo nível que a língua poética. Essa posição afastou Jakubinskij de outros formalistas 
como Sklovskij, Tynjanov e Jakobson, que privilegiavam a língua poética em suas pesquisas.

3 A coexistência da língua poética e da língua prática na criação verbal

Em 1921, na revista Kniznyj ugol [A esquina dos livros], Jakubinskij publicou um 
pequeno artigo intitulado “De onde provêm os poemas” [Otkuda berutsja stixi]38. Nesse 
artigo ele continua manifestando interesse pelo mecanismo da criatividade poética e pela 
especifi cidade do aspecto fonético da língua versifi cada. No entanto, contrariamente ao 
primeiro artigo de 1916, no qual defendia a ideia de vínculos diretos entre a composição 
sonora e o conteúdo de um poema, Jakubinskij declara aqui o valor autônomo dos sons e 
procura o “monismo fonético” na ciência poética, aproximando-se assim da posição dos 
futuristas.

Jakubinskij estende a esfera de uso desse fenômeno, descobrindo-o tanto na fala dos 
doentes mentais quanto no discurso das pessoas em êxtase ou na fala das crianças. Para 
explicar esses fenômenos, utiliza a teoria de Freud e encontra suas fontes nas impressões 
verbais da infância. Ele observa que existe um grande número de traços comuns entre a 
poesia e a fala das crianças. Apoiando-se nessa semelhança, emite uma conclusão condizente 
com o espírito freudiano. Ele considera que em certos estados psíquicos anormais – por 

35 Jakubinskij, 1919 [1986, p. 193].
36 Ibid., p.191.
37 Ibid., p.193.
38 Jakubinskij, 1921 [1986].
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exemplo, durante a inspiração dos poetas –, as impressões verbais da infância, esquecidas 
na idade adulta, manifestam-se e entram em contato com a língua dita “normal”. Nesse 
momento preciso, essas impressões verbais da infância determinam um “novo corpo verbal” 
[novoe recevoe telo]39: os poemas.

Essa tentativa de Jakubinskij de explicação freudiana da natureza da criatividade 
poética e as modifi cações de sua posição teórica indicam que ele trabalhava constante-
mente sobre o mecanismo do pensamento verbal e sobre os traços específi cos da língua 
versifi cada e da língua prática.

Pensamos que essas pesquisas conduziram Jakubinskij a uma nova posição, formu-
lada num artigo publicado em 1922 e intitulado “A respeito do livro de V. Zirmunskij ‘A 
composição dos poemas líricos’” [Pó povodu knigi V. Zirmunskogo “Kompozicija liriceskix 
stixotvorenij]40. Por um lado, tal artigo serve de resenha do livro de Zirmunskij; por outro, 
marca sua nova interpretação da oposição “língua poética/ língua prática”. Por essa razão, 
podemos considerá-lo uma nova etapa na evolução da concepção linguística de Jakubinskij.

Neste artigo, podemos destacar três ideias gerais que sustentam sua crítica à posição 
de Zirmunskij.

Em primeiro lugar, Jakubinskij introduz a noção de diversidade das atividades 
linguageiras [mnogoobrazie recevyx dejatel’ nostej]41, ligada à diversidade do material 
linguístico. Essas diferentes atividades linguageiras (mais precisamente, as formas das 
atividades linguageiras) são determinadas tanto pelo fator psicofi siológico como pelo 
fator teleológico. Segundo ele, a diversidade das atividades linguageiras abre uma nova 
perspectiva para a linguística e oferece novas perspectivas aos linguistas. Estes devem 
analisar as relações entre as atividades linguageiras e o material verbal constituído no 
decorrer dessas atividades.

Jakubinskij insiste particularmente na criação do material verbal, o que o distingue 
de Zirmunskij e dos formalistas de Moscou. Estes consideravam que existiam “massas 
verbais” [slovesnye massy]42 (na terminologia de Zirmunskij) que constituíam “o material 
verbal” [slovesnyj material]43 da poesia. De acordo com essa posição, um poeta utiliza esse 
material e o estrutura em função “da tarefa formal, da regularidade e das proporções das 
partes constituintes”44. Assim, para Zirmunskij, é a composição, ou seja, a criação verbal, 
que vem em primeiro lugar. O caráter dessa construção depende do objetivo da obra verbal.

Jakubinskij critica essa interpretação da língua como material verbal que existe 
independentemente do locutor. Segundo sua concepção linguística (na qual segue Baudouin 
de Courtenay), a língua em geral não existe. Em cada situação dada, o material verbal é 
produzido diferentemente em função dos objetivos do locutor. Por essa razão, Jakubinskij 
introduz uma precisão importante em sua terminologia: ele distingue o material verbal 
poético [poèticeskij recevoj material] do da conversação [razgovornyj recevoj material]45.

Em segundo lugar, Jakubinskij indica que a língua prática se manifesta sob a forma 
de duas variantes funcionais que se distinguem do ponto de vista psicológico e do ponto de 
vista linguístico. Essas duas variantes são a fala cotidiana da conversação [razgovornaja 
rec’] e a fala lógico-científi ca [naucno-logiceskaja rec]. A fala cotidiana é aquela que “do 

39 Ibid., p.196.
40 Jakubinskij, 1922 [1986]
41 Ibid., p.196.
42 Ibid., p.197.
43 Ibid.
44 Zirmunskij, 1921, p. 70.
45 Jakubinskij, 1922 [1986, p.197].
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ponto de vista social, corresponde às interações cotidianas das pessoas, seu traço particular 
psicológico é o automatismo; a atenção dos interlocutores não está concentrada na fala”46. 
A fala lógico-científi ca serve ao desenvolvimento do saber: “O papel da atenção frente 
ao aspecto semântico, nesse contexto, é completamente inverso se comparado à fala do 
cotidiano: o sentido da palavra é a noção, o ideal da palavra é um termo”47.

Em terceiro lugar, analisando o discurso do orador, Jakubinskij formula uma ideia 
importante: numa obra verbal concreta, os resultados da atividade linguageira prática podem 
se fundir aos resultados da atividade linguageira poética. Ele destaca que essa complexi-
dade funcional, assim como a complexidade da percepção, devem sempre ser levadas em 
conta. Sem isso, todas as classifi cações se tornam, de seu ponto de vista, “danosamente 
formais” [durno formal’ NY] 48.

Segundo Jakubinskij, o mesmo processo acontece em um poema lírico. Nele é pos-
sível encontrar fenômenos tanto da língua poética quanto de outras atividades linguageiras. 
É por isso que o estudo da diversidade destas e de sua interação no contexto da criação 
verbal é uma tarefa importante da poética enquanto ciência.

Essa conclusão de Jakubinskij reintegra seu artigo à discussão sobre os objetivos 
da estilística e da poética que, àquela época, era desenvolvida por linguistas e críticos 
literários. A ideia de Jakubinskij sobre as relações entre a língua poética e a língua prática 
no contexto da criação verbal foi retomada por V. V. Vinogradov e desenvolvida em seu 
livro sobre a análise da poesia de A. Akhmatova, publicado em 192549.

Assim, esse artigo Jakubinskij pode ser considerado uma ponte rumo ao estudo da 
diversidade funcional da língua. Portanto, não é surpreendente que, em seu artigo seguinte, 
ele tenha mudado inteiramente seu objeto de análise e começado a desenvolver essa ideia, 
aplicando-a ao estudo da fala prática. Seu trabalho intitulado “Sobre a palavra dialogal” 
[O dialogiceskoj reci] formula os princípios de sua concepção do diálogo.

Conclusão

Nos artigos de Jakubinskij de 1916 a 1923, pode-se perceber a evolução de sua 
concepção linguística. A partir da oposição linear entre língua poética e língua prática, ele 
introduz a ideia da complexidade dessa oposição e mostra a possibilidade de sua interação 
no interior da criação verbal. Essas ideias tiveram um papel importante tanto para o desen-
volvimento da linguística geral quanto para a constituição de seu novo ramo: a estilística.

A partir do conceito de língua enquanto atividade linguageira, Jakubinskij descobre 
a interdependência entre o objetivo, as condições e as formas linguísticas. Isso lhe permite 
evidenciar a existência das diferentes variantes funcionais da língua que se manifestam 
tanto na fonética quanto na morfologia, na sintaxe ou na semântica.

Além disso, o conjunto de suas ideias determinou posteriormente seu interesse 
pela fala prática, que foi analisada no seu artigo fundamental “Sobre a palavra dialogal”.

A essa análise dos trabalhos de Jakubinskij, é necessário acrescentar o fato de 
que todos seus artigos repercutiram nos trabalhos dos formalistas russos; foram citados 
e discutidos nas pesquisas de Eichenbaum, Zirmunskij, Sklovskij e Vinogradov. Isso nos 
permite dizer que os trabalhos dos formalistas russos estavam engajados num diálogo que 

46 Ibid., p. 196.
47 Ibid., p. 197
48 Ibid., p.198.
49 Vinogradov, 1925.
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estimulou o desenvolvimento do pensamento científi co daquela época. Por essa razão, 
podemos contestar a opinião de Leontiev, que declarava que Jakubinskij havia escrito 
apenas um trabalho fundamental, o artigo “Sobre a palavra dialogal”.

Nossa análise mostra que seus primeiros artigos tiveram grande importância e 
exerceram uma infl uência considerável sobre o movimento dos formalistas russos. Ao 
mesmo tempo, é evidente que, no decorrer dos anos 1916 a 1923, Jakubinskij se deslocou 
do centro às margens desse movimento, pois, enquanto empirista, baseava-se muito mais 
na concepção linguística de Baudouin de Courtenay do que nas teorias de Potebnia e de 
Veselovskij: foi uma das razões pelas quais se afastou desse movimento no fi nal dos anos 
1920. É também possível que, pelo mesmo motivo, as ideias de Jakubinskij não tenham 
atraído de fato a atenção dos especialistas do formalismo russo. No entanto, se não fos-
sem levadas em conta sua concepção linguística e sua contribuição ao estudo da língua 
poética e da língua prática, o panorama do contexto intelectual russo do início do século 
XX estaria incompleto.
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O encontro de Bakhtin e Kagan: fontes fi losófi cas

Maria Inês Batista Campos1 

Abstract: Nine years ago, the writings of the Russian philosopher Matvei Kagan 
were translated from German and Yiddish and arranged for publication in Russia. 
Vitalij Makhlin published O Khode Istorii [Sobre o curso da história] (2004), a 
collection of papers and letters that brings the uniqueness of the discussions of 
the Kantian Seminar in Nevel and Vitebsk, a study circle of great importance 
to understand the Bakhtinian work. The purpose of this article is to show the 
main ideas of Kagan having as the starting point the contents of the book and 
his infl uence in the fruitful dialogue with Bakhtin identifi ed in some selected 
letters, in the moment at which his philosophical works were written.
Keywords: Philosophy of Language, Kantian Seminar, Phenomenology, 
Philosophy and History, Correspondence.

Resumo: Há nove anos, os escritos do fi lósofo russo judeu Matvei Kagan foram 
traduzidos do alemão e do ídiche e, organizados para publicação na Rússia. Vi-
talij Makhlin publicou O Khode Istorii [Sobre o curso da história] (2004), uma 
coletânea de trabalhos e de cartas que trazem a singularidade das discussões do 
Seminário Kantiano em Nevel e Vitebsk, círculo de estudo de grande importância 
para se compreender a obra bakhtiniana. O objetivo deste artigo é mostrar as 
principais ideias de Kagan, partindo do plano da obra e da infl uência dele nos 
profícuos diálogos com Bakhtin, identifi cada em algumas cartas selecionadas, 
momento em que seus trabalhos fi losófi cos foram redigidos.
Palavras-chave: Filosofi a da linguagem, Seminário Kantiano, Fenomeno-
logia, Filosofi a e História, Correspondência. 

O KHODE ISTORII
De todos os membros do círculo de Nevel, o mais próximo de Bakhtin era 
Matvei Isaiévitch Kagan. [...] Foi o que mais contribuiu para preencher o 
claro intelectual e pessoal que a partida de Nikolai abrira. Por ser ligeiramente 
mais velho e ter um doutorado em fi losofi a na Alemanha, bem como um certo 
número de publicações em alemão ligadas a seu nome, atuava como uma 
espécie de mentor do grupo.2

1 Professora Doutora do Programa de Pós-Graduação de Filologia e Língua Portuguesa da Universidade de São 
Paulo; maria.maricamp@gmail.com
2 HOLQUIST, M.; CLARK, K.; Mikhail Bakhtin, 1998.
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É preciso alertar que não se pode avaliar a infl uência da escola de Marburg 
sobre Mikhail Bakhtin sem a apresentação dos trabalhos do fi lósofo Matvej 
Isaevitch Kagan.3

Havia uma pessoa que pude conhecer melhor com o passar do tempo e que 
virou um dos meus amigos mais íntimos. Ele tinha estudado diretamente na 
Alemanha, com Hermann Cohen. Morreu há tempo, mas sua fi lha me visita 
ainda. É Matvei Isaiévitch Kagan. 4

1 Introdução

A fi losofi a da linguagem de Mikhail Bakhtin desenvolve-se dentro de uma comple-
xidade de produções fi losófi cas e sociológicas que não pode ser explicada por um único 
fi lósofo isoladamente, mas fruto de uma herança de numerosas obras5. 

Muitas dessas questões conhecidas nos textos bakhtinianos partem de leituras de 
fi lósofos, discutidas durante o Seminário Kantiano realizado entre os anos de 1918 e 1919 
na pequena cidade russa de Nevel6. Naquele período, o Círculo de Bakhtin (ainda não tinha 
esse nome) era constituído por pessoas de várias formações como o linguista Valentin 
Voloshinov, os especialistas em literatura Lev Pumpianski e Pavel Medeved, a pianista 
Maria Yudina, o poeta, escultor e arqueólogo Bóris Zubakin e, pelos encontros liderados 
pelo fi lósofo Matvei Isaevitch Kagan. 

Pesquisadores como o professor russo Nikolaev consideram esse tempo como o mais 
frutífero da chamada “Escola de Nevel”7, por ter contribuído com a formação dos funda-
mentos de seus membros como, por exemplo, com Bakhtin que, naquele momento, redigiu 
seus primeiros textos fi losófi cos: “Arte e responsabilidade” (1919); “Para uma fi losofi a do 
ato responsável” (1920-1924); “O autor e a personagem na atividade estética” (1924)8. Tais 
reuniões ocorreram logo após a Revolução Russa (1917), quando os participantes tinham 
em comum uma paixão pela fi losofi a idealista alemã “[...] Discutiam várias obras do campo 
da fi losofi a, dos antigos gregos até Kant e Hegel”9. O interesse do teórico do dialogismo 
pela fenomenologia alemã resultou de uma imersão no neokantismo do início do século 
XX, momento em que conheceu os fi lósofos de Marburg, principalmente Hermann Cohen, 
Paul Natorp, Ernst Cassirer por intermédio de Kagan que regressara da Alemanha em 1918. 

Neste artigo, o objetivo é mostrar as principais ideias de Kagan, partindo do plano da 
obra Sobre o curso da história, publicado em Moscou no início do século XXI, e apresentar 
a infl uência desse fi lósofo nos profícuos diálogos com Bakhtin, que pode ser identifi cada 
em algumas cartas selecionadas que fazem parte da correspondência inédita presente na 
obra, momento em que seus trabalhos fi losófi cos foram redigidos.

3 POOLE, B. Nazad k Kagany, 1995, p. 40.
4 BAKHTIN, M.; DUVAKIN, V. Mikhail Bakhtin em diálogo, 2008, p. 45.
5 Agradecimentos a Craig Brandist que me auxiliou com artigos sobre a obra de Kagan. À professora Denise 
Sales, pela tradução cuidadosa de boa parte da obra Sobre o curso da história, de Matvei Kagan. E de alguns 
artigos em russo de Brian Poole citados aqui.
6 Situada a trezentos quilômetros de São Petersburgo, entre a província de Vitebsk e Pskov. A cidade tinha em 
torno de 10 mil habitantes no início do século XX. 
7 NIKOLAEV, N., 1998, p. 29.
8 Sobre a importância da Escola de Nevel para estes escritos fi losófi cos de Bakhtin, consultar HOLQUIST, M. 
Introduction: The Architectonics of Answerability. In: HOLQUIST, M.; LIAPUNOV, V.; 1990, p. ix-xliv. Os 
ensaios fi losófi cos de Bakhtin escritos neste período foram publicados na Rússia em 1979 e em inglês no livro 
citado. Em português, Para uma fi losofi a do ato responsável foi publicado em 2010 por Pedro & João Editores; 
parte de “Autor e herói na atividade estética” saiu pela primeira vez em 1992 (Ed. Martins Fontes) na coletânea 
Estética da criação verbal; “O problema do conteúdo, do material e da forma na criação literária”, publicado em 
1988, na coletânea Questões de literatura e de estética: a teoria do romance, Unesp/Hucitec.
9 CLARK, K.; HOLQUIST, M.; 1998, p. 65.
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Desde a década de 1990, as pesquisas realizadas nos arquivos de Bakhtin (documen-

tos escritos, publicação dos primeiros volumes de Obras reunidas) têm permitido penetrar 
no meio dos densos textos fi losófi cos que, muitas vezes, resultaram herméticos, tanto pela 
maneira fragmentada com que eles foram publicados, quanto na falta de conhecimento de 
muitas referências fi losófi cas que fazem parte das indicações do Círculo. 

Holquist sugere que essa é uma das possibilidades de esses ensaios não serem os 
favoritos da maioria dos leitores que apreciam Bakhtin, por serem textos extremamente 
difíceis, exigindo uma erudição dos leitores10. 

Daí a importância do arquivo que apresentamos a seguir, ainda sem tradução para as 
línguas ocidentais. Os manuscritos do arquivo pessoal de Kagan, preservados pela família 
ao longo de 70 anos, foram lançados na Rússia em 2004 e se observa uma cuidadosa coleta 
de material, resultado do trabalho elaborado pelo pesquisador canadense Brian Poole. 
Coube a Vitalij Makhlin, professor da Universidade de Moscou, a tarefa de organizar e 
editar essa documentação, transformando-a no extenso volume com 703 páginas, sob o 
título O Khode Istorii. (Pedakmop V. L. Makhlin. Iazyki Slavianskoi Kultury: Moscow; 
[Redator-Organizador V. L. Makhlin. Línguas da cultura eslava: Moscou]). 

A obra representa uma contribuição signifi cativa para os estudiosos bakhtinianos 
que têm a oportunidade de conhecer a produção científi ca de Matvei Kagan, participante 
ativo do Círculo de Nevel, e o pensamento fi losófi co alemão que ele divulgou e com o 
qual Bakhtin dialogou em muitos momentos na sua obra. O organizador, já na contracapa, 
esclarece que a edição é “uma tentativa de apresentar o legado de Mikhail Isaevitch Kagan 
(1889-1937) [...]. Destina-se a todos os que se interessam pela história da fi losofi a e da 
cultura intelectual russa do século XX”11. A seguir, o sumário da obra torna-se uma síntese 
de aspectos biográfi cos, intelectuais e da correspondência de Kagan.

 

Fig.1: Capa do livro: O Khode Istorii. Fig. 2: Folha de rosto: M. I. Kagan. Khode Istorii. 
Pedakmop V. L. Makhlin. Iazyki Slavianskoi 

Kultury: Moscow, 2004.

10 HOLQUIST, M., 1990, ix.
11 KAGAN, M. I., 2004, contracapa.
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Makhlin explica o signifi cado e a importância dos escritos do fi lósofo aos leitores 

já na introdução do livro:

O leitor contemporâneo perguntará: Mas quem é este? Outros, que já ouviram ou 
leram algo em algum lugar, responderão com segurança: foi mais um neokantiano 
que estudou, na época da Primeira Guerra Mundial, em Marburg, com Cohen e Na-
torp – e isso é verdade. Aqueles que ouviram e leram um pouco mais acrescentarão: 
M. I. Kagan, amigo de Bakhtin, participante daquelas discussões em Nevel, em 
1918, das quais surgiu a escola fi losófi ca de Nevel (M. I. Bakhtin, M. I. Kagan, L. 
V. Pumpianski) ou, em outras palavras, o “Círculo de Bakhtin” dos anos de 1920 – o 
que também é verdade. Mas será que podemos acrescentar alguma outra coisa, mais 
determinada a esse, na terminologia de Bakhtin, a “fundo dialogizado”?12

A obra, dividida em oito partes, começa com dois textos de apresentação: o pre-
fácio, que serve para destacar o sentido da publicação, e o artigo “Pessoas não do nosso 
tempo”, de Iudif Kagan, fi lha do fi lósofo, que mostra o percurso das relações partilhadas 
entre os amigos de Nevel nos encontros frequentes, até o derradeiro reencontro emocio-
nado de seu pai com Bakhtin pouco antes de o fi lósofo morrer de ataque cardíaco em 26 
de dezembro de 1937. Nesse ensaio, o leitor tem acesso a fragmentos de textos originais 
com uma sinopse e relações estabelecidas por Iudif com o ensaio “Para uma fi losofi a do 
ato responsável”, de Bakhtin. 

Na primeira parte de O Khode Istorii, os textos autobiográfi cos permitem conhecer um 
pouco da vida de Kagan por meio da escrita dele mesmo. As cinco partes do núcleo central 
abrigam aspectos da tradição fi losófi ca – o neokantismo da Escola de Marburg, discussões 
fi losófi cas, religiosas, éticas e estéticas. A penúltima seção intitulada “Dúvidas históricas” 
traz o último ensaio escrito de Kagan, “Motivos dúbios na obra de Púchkin”. A importância 
desse trabalho pode ser atestada na carta escrita por Bakhtin ao editor em 1973, isto é, 36 
anos depois da morte do amigo, enfatizando a importância da publicação desse texto. 

O trabalho de Matvei Isaevich Kagan é dedicado à análise de poemas do sul, 
de Púchkin (“O Prisioneiro do Cáucaso”, “Os irmãos ladrões”, “A fonte da 
Bakhchisarai”, e “Os ciganos”). A análise dos poemas se dá   a partir de um 
ponto de vista original da “perplexidade trágica” que os penetra. Esse ponto de 
vista, em nossa opinião, foi muito produtivo: ele ajudou a revelar alguns aspectos 
de signifi cado dos poemas do sul, os quais ainda não encontraram uma compreensão 
sufi cientemente profunda na enorme literatura sobre eles. Esse ponto de vista per-
mitiu que M. I. Kagan evitasse os clichês habituais na interpretação dos poemas e 
aquelas determinadas soluções (convicções ou declarações) que têm sido tantas vezes 
atribuídas a Púchkin. Pela sua análise bem fundamentada, M. I. Kagan descobre nos 
quatro poemas a “sabedoria da perplexidade por causa do perigo iminente do amor 
e da liberdade que a história em si não tem conhecimento, e que é, na melhor das 
hipóteses, uma fonte de perplexidade”. O trabalho de M. I. Kagan, fundamentado 
completamente na crítica literária, é, ao mesmo tempo, imbuído por um espírito 
fi losófi co, que, infelizmente, é tão raramente presente em nossa crítica literária. O 
trabalho de M. I. Kagan traz uma colaboração refrescante e estimulante. Considero 
que ele, sem dúvida, mereça ser publicado. Bakhtin, 2/10/1973.13 

12 KAGAN, M. I., 2004, p. 7.
13 KAGAN, I., 1992, p. 88. Esta carta pertence ao arquivo da família Kagan. Trad. do russo da Profa. Dra. 
Fátima Bianchi, Depto de Letras Orientais, Universidade de São Paulo.
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Na parte fi nal, o organizador apresenta “Da correspondência”, com cartas que 

Kagan recebeu dos amigos Bakhtin, Volochinov e outros intelectuais, permitindo que se 
acompanhe um pouco do cotidiano difícil da vida universitária e do complicado acesso 
aos livros naqueles tempos soviéticos. Também há referências às difi culdades de Bakhtin 
para obter alguns livros de fi losofi a que tratavam de temas-chave postos em discussão pelo 
amigo Kagan. Trinta páginas de notas fi nalizam a edição, trazendo informações sobre a 
circulação e publicação dos artigos.

2 Quem foi Kagan?

Segundo Brandist, “o líder do Círculo nos anos de 1920 foi Matvei Kagan, cujos 
primeiros trabalhos foram sobre a Escola de Marburg”.14 Ocorre que os primeiros textos 
escritos por Bakhtin nesse período praticamente só foram descobertos e publicados em 
1986, trazendo novos elementos para a compreensão do pensamento fi losófi co da linguagem 
dos textos já conhecidos, e, ao mesmo tempo, necessitando de esclarecimentos das fontes 
e conexões históricas com as principais infl uências fi losófi cas. Daí a importância de irmos 
ao encontro de Kagan15, conhecendo suas atividades fi losófi cas e sua forte infl uência no 
Círculo que por décadas fi cou ignorada.

Em Sobre o curso da história, a seção “A respeito do autor” abre o livro com muitas 
informações signifi cativas. Três textos autobiográfi cos esboçam a fi gura do fi lósofo russo: 
Autobiografi a (1922), Notas autobiográfi cas (1889-1937), Biografi a científi ca (1925). 
Autobiografi a16 é um texto, originalmente escrito a mão em 4 de setembro de 1922, e 
aparece a seguir traduzido na íntegra. Permite ao leitor percorrer, nas lentes do próprio 
Kagan, sua vida intelectual e acadêmica, uma vez que ele cita textos produzidos em alemão 
e publicados em revistas russas especializadas. Foi o ponto de partida que o organizador 
escolheu explicitar o papel do fi lósofo e amigo de Bakhtin na transmissão e transformação 
da tradição fi losófi ca que merece um exame mais detalhado nas outras setecentas páginas.

 
Nasci em Nevel, na província de Vítebsk. Venho de uma família remediada. Recebi 
educação religiosa. Em 1905, terminei o curso no Colégio Popular. Um ano antes 
eu havia deixado a escola religiosa russa. Trabalhei durante cinco anos na ofi cina 
de marcenaria e tornearia, tendo terminado o curso com nota máxima. Trabalhei um 
ano como aprendiz de um artista pintor. Estava me preparando para entrar na Escola 
de Belas-Artes de Odessa, quando, na véspera do exame17, fui preso na reunião do 
Partido Social-Democrata Russo18. Em 1909, em São Petersburgo, junto ao Comitê 
Executivo do Ministério da Instrução Popular, fi z o exame de obtenção do atestado de 
maioridade e logo parti para a Alemanha. Entrei para a Faculdade de Filosofi a. Estudei 

14 BRANDIST, C., 2002, p. 32.
15 Desde o fi nal de 1990, há alguns artigos disponíveis em inglês: KAGAN, I. People no tour time. COATES, 
R. Two of a small fraternity? Points of contact and departure in the work of Bakhtin and Kagan up to 1924; 
NIKOLAEV, N. The Nevel School of Philosophy: Bakhtin, Kagan and Pumpianskii between 1918 and 1925: 
Materials from Pumpianskii`s Archives. In.: SHEPHERD, D. The contexts of Bakhtin: philosophy, authorship, 
aesthetics. Amsterdam: Harwood Academic Press, 1998, p. 3-16; 17-28; 29-42. A correspondência foi publicada 
pela primeira vez na revista russa, que era inteiramente dedicada a Bakhtin, Dialog. Karnaval. Khronotop. 
Vitebsk, 1992, 1, p. 60-88.
16 Trad. Denise Sales/UFRGS.
17 Kagan foi preso em 1904 e solto em outubro de 1905.
18 Segundo o formulário pessoal de Kagan de 24/04/1925, ele foi membro do partido de 1904 a 1908. Depois 
se tornou sem partido. 
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em Leipzig (seis semestres), em Berlim (dois semestres) e em Marburg19. Disciplina 
principal: fi losofi a. Disciplinas secundárias: matemática, história e teoria da arte. Os 
mestres dos quais sou particularmente devedor foram: de fi losofi a, Wundt, o jovem 
Lipps, Riehl, Cohen, Natorp, Cassirer e outros; de matemática, Herglotz, Neumann, 
Schwarz, Hensel e outros; de teoria e história da arte: Frey e Schmarsow e outros. A 
minha tese de doutorado versou sobre o tema: Zur Geschichte und Systematik des 
Problems der transzendentalen Apperzeption20. Depois da publicação do doutorado, 
no Archiv für systematischen Philosophie, em 1916, em Berlim, foi publicado o 
meu trabalho Versuch einer systematischen Beurteilung der Religion21. Concluí e 
entreguei para publicação em alemão o trabalho Zur Logik der Rechenoperationen 
mit negativen Zahlen22 (infelizmente, não tenho informações sobre o destino deste 
trabalho). Em russo, tenho os trabalhos: 1) Herman Cohen (publicado no n. 2 de 
“Nautchnykh Izviéstii” [Notícias da ciência]), 2) “O litchnosti v sotsiologuii” [So-
bre a individualidade na sociologia]; 3) “Kak bozmojno istória” [Como é possível 
a história] (publicado em Orel, Boletim da Universidade de Orel). Agora estou me 
dedicando a um trabalho em dois volumes sobre fi losofi a da história e estética (o pri-
meiro estou escrevendo em alemão, o segundo em russo). Passei o período da guerra 
na Alemanha. Voltei à Rússia em 1917, numa troca de prisioneiros. A partir de 1917, 
trabalhei em diferentes instituições educativo-culturais. Durante um ano, ocupei a 
cátedra de fi losofi a da Universidade Estatal de Orel. Ministrei “Introdução à fi losofi a” 
e realizei um seminário de estudo de Platão com atenção especial ao aspecto artístico 
dos diálogos. No Palácio das Artes, dei palestras ocasionais e o curso “Mitologia do 
Velho Testamento”. Fui e sou membro do Conselho da Cultura Acadêmica Espiritual 
Livre. Traduzi da língua alemã o livro de P. Natorp Sozial-Idealismus23, Berlin, 1921 
(entregue à Gosizdat para publicação) Kagan, M. (assinatura).24

A lista dos seminários que o pesquisador frequentou permite notar que quase todos 
os nomes (e não apenas Cohen, Cassirer e Natorp) fazem parte de alguns dos ensaios de 
Bakhtin e do Círculo como Volkelt, Hamman, Alis Riehl, o eminente Wilhelm Wundt; 
Georg Mish, autor da história da autobiografi a, que exerceu grande infl uência no ensaio “O 
autor e a personagem estética”, de Bakhtin, assim como também a presença do sociólogo 
Georg Simmel. Os aspectos acadêmicos e as atividades científi cas são complementados 
por Kagan no texto Biografi a científi ca, redigido em Moscou (25/05/1925):

Quase toda a minha atividade científi ca, desde 1913-14, concentra-se, principalmente, 
na reelaboração e pesquisa da fi losofi a em relação à fi losofi a da história. Com esse 
intento fundamental da minha atividade, estão relacionados também os meus traba-
lhos sobre estética, fi losofi a da arte e crítica de arte. Quase todos os meus trabalhos 
publicados, escritos e apresentados estão relacionados, de uma forma ou de outra, 
com meu interesse pela fi losofi a da história.25 

19 Kagan menciona os períodos no formulário de 24/04/1925: Leipizig de 1909 a 1914, Berlin de 1911 a 1913 
e 1915 a 1918 e Marburg de 1913 a 1915.
20 Segundo o formulário pessoal, Kagan obteve seu título de doutor em fi losofi a na Universidade de Marburg 
onde estudou, segundo esse documento, de 1909-1914. Em port. “Para a história e a sistemática da apercepção 
transcendental”.
21 Em port. “Tentativa de uma avaliação sistemática da religião”.
22 Em port. “Para a lógica das operações aritméticas com números negativos”.
23 Vale destacar as notas apresentadas por Tylkowski a esse texto, devido ao acesso aos arquivos russos. Ela 
menciona que “a ausência deste título nos catálogos das bibliotecas permitem pensar que ele jamais viu o dia” 
(TYLKOWSKI, I., 2012, p. 258).
24 KAGAN, M. I., 2004, p. 23. 
25 KAGAN, M. I., 2004, p. 28-29.
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Quanto às informações fi losófi cas em torno de Kagan, a partir da década de 1990, 

estudiosos como Poole (1995), David Shepherd, Ken Hirschkop (1999), Galin Tihanov 
(2000), Craig Brandist (2002), passaram a enfatizar a importância da fi losofi a e da estética 
idealista alemãs como base do pensamento de Bakhtin e retomaram o encontro de Bakhtin 
com Kagan. Cada um deles, no entanto, assinala posições diferentes sobre essa presença26 
e, hoje, outros pesquisadores se unem a esse coro fi losófi co, ressaltando sua importância 
fundamental para os estudos bakhtinianos e para esclarecer a noção do dialogismo27. 

3  À porta da Escola de Marburg: o caminho da fi losofi a
 
O livro Sobre o curso da história traz o título homônimo de um dos mais impor-

tantes artigos de Kagan, que discute os conceitos de cultura, valor, conhecimento e amor, 
questões particularmente consideradas na teoria bakhtiniana. Para compreender este curso 
da história, afi rma o fi lósofo, é necessário compreender que “O sistema do ser histórico 
está sempre aberto, é um vir-a-ser. Fora do processo histórico, o ser humano é impensável. 
De acordo com esse objetivo, haverá diferentes direções no interior do processo”.28 E no 
ensaio “Sobre o curso da História”, o fi lósofo defende sua posição: “Outra vez e outra 
vez nós começamos a viver historicamente. Esse é o processo para abrir constantemente 
possibilidades renovadas [...] Na realidade, a história está sempre começando”29.

Makhlin situa o leitor no que concerne ao pensamento de Kagan, elegendo quatro 
temas centrais do material organizado, destacados no sumário. Eles foram produzidos, na 
sua maioria, no período entre 1919 e 1925: “Escola de Marburg”, “Crise”, “Filosofi a da 
história”, “Filosofi a da arte”. Nota-se que tal distribuição se ocupa de conceitos-chave dos 
estudos fi losófi cos e, muitos estão presentes na obra do Círculo de Bakhtin. 

O título da segunda parte da obra é “Escola de Marburg”, reunindo quatro ensaios 
que tratam de dois grandes nomes que resumem a história dessa Escola que teve uma 
vida ativa longa por quase 50 anos: Hermann Cohen (4/7/1842- 4/4/1918) e Paul Natorp 
(1854-1924). Os dois primeiros ensaios foram sobre seu orientador, Hermann Cohen30, o 
primeiro foi escrito após a morte dele em 1918, e publicado em 1922, no periódico Nau-
tchnye Izvestiia. Shornik vtoroi (Moscow: Akademicheskii tsentr Narkomprosa) [Notícias 
científi cas]. Muitos aspectos da fi losofi a neokantiana de Cohen e sobre a ética e a estética 
estão apresentados no texto; “Hermann Cohen: Religião da razão de fontes do judaísmo” 
foi o segundo texto escrito em 1920 ou 1921 (sem indicação precisa de data). Há um ensaio 
intitulado “Paul Natorp e a crise da cultura”, publicado em Moscou em 1922 e a tradução 
para o russo do ensaio de Paul Natorp “Idealismo social” (1920), em 1922, com “as ideias 
de fraternidade, aprendizagem, infi nita abertura da história e as suas tarefas, a energia de 
produtividade cultural”31.

 A terceira parte “Crise”, como sugere o título, discute temas ligados a problemas 
religiosos, um dos pivôs da obra de Kagan, com questões relativas ao ser histórico, a per-
manente oposição da realidade: imanência e transcendência. Seis artigos estão reunidos 

26 KASTMAN, R., 2013, p. 9.
27 Ver BUBNOVA, T. El principio ético como fundamento del dialogismo en Mijaíl Bajtin. In.: La palabra, 
Tunja, Boyacá, Colômbia, 1995, nº 4 e 5, p. 9-16.
28 KAGAN, I., 1998, p.11.
29 Idem, p. 11.
30 Este ensaio está traduzido para o inglês por Brandist e Shepherd. In: BRANDIST, C.; SHEPHERD, D; 
TIHANOV, G., 2004, p. 193.
31 KAGAN, M. I., 2004, p. 110-114.
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aí: “Ensaio da avaliação sistemática da religião no tempo da guerra” (1916); “Judaísmo 
na crise da cultura” (1923, publicado em 1988), “Crise da igreja”, “Sobre a crise religiosa 
da contemporaneidade”, Do almanaque “Dia da arte”, “Filosofi a da literatura judaica”. 
Seu engajamento no movimento intelectual interessado no judaísmo e sua herança podem 
ser comprovados também nas muitas conferências que deu em instituições fundadas para 
estudar o legado do povo israelita como a Universidade Nacional Judaica de Moscou e a 
Universidade Judaica de Petrogrado. 

A quarta parte, intitulada “Filosofi a da história”, congrega 19 ensaios, tornando-se 
o conjunto mais extenso da obra, o que demostra ser um dos eixos mais signifi cativos do 
pensamento fi losófi co de Kagan. “Como a história é possível?” Dos problemas básicos 
da fi losofi a da história, publicado em 1921 nos Anais da Universidade Estatal de Orel; “A 
estática da história”; “No curso da história” (1920); “Sobre a compreensão da história”; 
“Objeto da metodologia da história”; “Filosofi a e vida”; “A luta pela história”; “Problema 
da unidade do cotidiano”; “Problema da individualidade”; “Filosofi a e história”; “Cotidiano 
e o pensamento: história e consciência”; “Ciência, fi losofi a e religião”; “Sobre o sentido 
do amor”; “A ideia do trabalho”; “Sobre o indivíduo na história”; “Sobre o indivíduo e a 
sociologia”; “Introdução à fi losofi a” (palestra); “Monoteísmo e politeísmo”; “Introdução 
e artigo de Kagan nas anotações de Pumpianski”.

Desse conjunto da “Filosofi a da história”, alguns pesquisadores sugerem que há uma 
trilogia de artigos que provavelmente infl uenciou textos de Bakhtin. Os artigos são: “O lichnosti 
v sotsiologii” (“Sobre o indivíduo da sociologia” [1918–19]), “Kak vozmozhna istoriya?”; 
(“Como a história é possível?” [1919]); ‘O khode istorii” (“No curso da história” [1920]).

A quinta parte, sob o título de “Filosofi a da arte”, reúne quatorze artigos: “Duas 
aspirações da arte” (forma e conteúdo; sem objetividade e com enredo) [set.-nov. 1922], 
“Sobre o sentido vivo da arte”; “Sobre a natureza do estilo”; “Sobre o problema da escul-
tura” (manuscrito sem data/1922-1924); “O que é arte? (Teses desenvolvidas na palestra 
11/12/1921?)”; “Sobre a beleza”, manuscrito sem data/artigo para dicionário de estética; 
“Sobre a cultura”; “Estética de Kant”, “Enredo”; “Arte como refl exo”; Teses do artigo de 
Spet: “Sobre as fronteiras dos estudos científi cos e literários”, Spet escreveu para as reuniões 
fi losófi cas; “Problema da prosa artística” texto lido em 23 de outubro de 1923, na reunião 
da seção fi losófi ca da Academia estatal de ciências artísticas); “Ivan Servei Turgininiev”, 
texto em homenagem aos 100 anos do escritor, escrito em iídiche.

Em “Duas aspirações de arte”, traz as ideias de Ernst Cassirer. Esse fi lósofo marcou 
profundamente o pensamento do Círculo: Voloshinov traduziu o volume 1 da A fi losofi a 
das trocas simbólicas, “A linguagem”. Teve uma infl uência importante em duas obras de 
Bakhtin: “A cultura popular na idade média e no renascimento” e seu estudo sobre Goethe 
e o Bildungsroman, incluindo o ensaio sobre o cronotopo.

4. Diálogos possíveis entre Bakhtin e Kagan: as cartas

Vitali Makhlin compilou várias cartas que Kagan recebeu de intelectuais como 
Gustav Spet32 (1), Voloshinov (1), R. Mejelaia (1), A. Berdiáev (1)33. Sem dúvida, foi M. 

32 Gustav Spet (1879-1937), fi lósofo russo, psicólogo, crítico de arte, tradutor. Discípulo de Husserl, foi 
membro do Círculo linguístico de Moscou e formulou a ideia da fi losofi a positiva e trabalha sobre problemas da 
lógica, fenomenologia, semiótica, hermenêutica, poética e fi losofi a da linguagem.
33 Nikolai Alexandrovich Berdiaev (1874-1948), fi lósofo russo ucraniano, participante da Academia Livre de 
Cultura Espiritual de Moscou, com perspectivas existencialistas. Morreu em Paris (informações baseadas nas 
notas do livro).
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Bakhtin que manteve com o amigo uma presença constante durante um ano, contabilizando 
nove cartas entre 20 de fevereiro de 1921 a 18 de janeiro de 1922. A maioria delas é curta, 
não traz o local onde foram escritas, mas são muito interessantes pelos comentários que 
trazem sobre fi losofi a e as referências a seus projetos fi losófi cos. Há relatos de questões 
referentes à sua saúde difícil, tentativa de arrumar emprego, como também procura saber 
notícias do amigo, tentando animá-lo nos trabalhos junto à complexa burocracia soviética.

Pela correspondência, podemos recompor  alguns projetos com os quais Bakhtin 
estava comprometido na década de 1920, texto entremeado de relatos pessoais e o convite 
para que Kagan participe do casamento dele em 10 de julho de 1921. Em 20 de fevereiro de 
1921, por exemplo, merece destaque a carta que menciona a elaboração do livro Estética 
da criatividade verbal, porque “sete meses depois, em agosto de 1922, a revista de Petro-
grado, A vida da arte, afi rmava que Bakhtin havia concluído um livro sobre Dostoiévski 
e uma monografi a intitulada A estética da Criatividade Verbal”34:

Aconteceu-me mais uma desgraça: em virtude da complicação após o tifo, surgiu 
uma infl amação na medula óssea da perna direita, foi preciso fazer uma operação, 
e agora estou numa cama de hospital; devo fi car em repouso provavelmente ainda 
umas duas semaninhas. [...] Em Vítebsk, não me sinto nada bem, passo quase o 
tempo todo na cama, quero muito sair daqui o mais rapidamente possível. Tente, 
meu querido, fazer tudo o que puder para mim em Orel e escreva em detalhes como 
andam as coisas e quais são as condições de vida em Orel. Como estão as suas aulas 
e os seus negócios em geral? Em que está trabalhando agora? Nos últimos tempos, 
tenho trabalhado quase exclusivamente na Estética da criatividade verbal. Espero 
que logo possamos conversar pessoalmente. Perdoe-me se escrevo pouco, a lápis, 
em garranchos, mas escrever deitado é muito difícil. Um beijo,

Seu M. Bakhtin35

Entre outubro e novembro de 1921, Bakhtin escreveu ao amigo pedindo-lhe uma 
importante contribuição bibliográfi ca, uma vez que estava empenhado em desenvolver seu 
projeto sobre a fi losofi a da moral. Se voltarmos a um dos seus primeiros ensaios fi losófi cos 
“O autor e a personagem na atividade estética” é possível identifi car uma infl uência dessa 
leitura neokantiana. Ao desenvolver sua proposta estética, uma fonte marcante é Hermann 
Cohen, que tinha publicado em 1912 Estética do sentimento puro como parte fi nal de seu 
sistema de fi losofi a, ou seja, apenas uma década antes de Bakhtin ter escrito seu texto. 
Esse interesse está perceptível na carta:

Comecei um trabalho que agora tenho intenção de terminar – “O sujeito da moral e 
o sujeito do direito”. Em breve pretendo dar a esse trabalho uma forma defi nitiva e 
completa; ele servirá de introdução à minha fi losofi a da moral. Mas, para terminá-lo, 
é imprescindível a “Ética” de Cohen.36 Será que o senhor, caro Matvei Issaevitch, 
poderia consegui-lo de alguma forma em Moscou e enviá-lo para mim no menor 
prazo possível? Eu lhe seria imensamente grato. Pode ser que encontre também Kants 
Begründung der Ethik [Justifi cativa de Kant em torno da ética]37. Talvez o senhor 
possa achar ainda algum outro material sobre questões do direito e da moral (aliás, 

34 CLARK, K.; HOLQUIST, M., 1998, p. 79.
35 KAGAN, M. I., 2004, p. 631.
36 COHEN, H. Ethik des reinen Willens (Ética da vontade pura). Berlin. Bruno Cassirer, 2. Aufl . 1907. (N. O.)
37 COHEN, H. Kants Begründung der Ethik (Justifi cativa de Kant em torno da ética) 2. verbessert und 
erweiterte Aufl age. Berlim: Bruno Cassirer, 1910. (N. O.)
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Ivan Ilin estudou em especial essa questão38). Em Vítebsk39 não há absolutamente 
nada, e isso difi culta muito o meu trabalho. Pelo amor de Deus, Matvei Issaevitch, 
descubra alguma coisa e envie-a para mim, ocasião facilmente se encontrará, além 
disso, é possível remeter também pelo correio. Ser-lhe-ei imensamente grato. [...]
Val[entin] Nik[olaevitch] e Olga Mikh[ailovna] mandam lembranças. 
Um beijo, Seu M. Bakhtin40

Os temas discutidos por Kagan em vários de seus artigos como “Paul Natorp e a crise 
da cultura”, “O idealismo social”, “Hermann Cohen”, a tradução do texto de Hermann Cohen, 
“Religião da razão nas fontes do judaísmo” tratando das categorias temporais e das ideias 
éticas do fi lósofo de Marburg, são discussões fi losófi cas presentes nos textos de A fi losofi a 
do ato, no Autor e a personagem na atividade estética, O discurso no romance (1934-1935) 
e “O romance de educação e sua importância na história do realismo” (1936-1938). 

A correspondência avança mês a mês, a saúde de Bakhtin melhora e depois de um 
ano ele traça novos projetos: na carta de 18 de janeiro de 1922, discute sobre a redação 
de seu artigo em torno de Dostoiévski e indica que o texto sobre “O sujeito na vida moral 
e o sujeito na lei” estava sendo deixado de lado. Também demonstra entusiasmo com as 
possibilidades de publicação dos textos de Kagan.

 
Querido Matvei Issáevitch, por que do senhor não chega nenhum sinal de vida? 
[...] Vl[adimir] Al[eksandrovitch] Vei[kchan?] chegou há pouco de Moscou e disse 
que o senhor está vivo, com saúde, trabalhando na Academia de Cultura Espiritual. 
Mando esta carta por ele. Minha saúde agora está completamente restabelecida e 
tenho trabalhado muito; a vida material não anda mal, alimento-me perfeitamente 
bem, estou engordando e dedico muito tempo a trabalhos extras. Agora estou escre-
vendo sobre Dostoievski e espero terminar muito em breve; “O sujeito da vida moral 
e o sujeito na lei” por enquanto deixei de lado. Tenho informações bem detalhadas 
sobre Liev Vassílevitch: arranjou-se muito bem em Petrogrado; como professor, 
tem moradia e alimentação garantidas, trabalha muito; nos próximos dias deve sair, 
aliás, provavelmente já saiu, o seu trabalho sobre Romain Rolland e sobre Gógol; a 
propósito, tudo isso será publicado nas condições mais vantajosas – quais são elas 
exatamente eu não sei em detalhes. Além disso, ele já combinou a publicação de 
suas palestras sobre fi losofi a natural em Berlim (em russo), com um representante 
da editora berlinense na Rússia. Em geral, pelas notícias que tenho, em Petrogrado 
publica-se com facilidade e em condições vantajosas. [...] Um beijo, Seu M. Bakhtin.41

As cartas demostram o quanto Kagan esteve ao lado de Bakhtin auxiliando-o a tentar 
conseguir um posto de trabalho em Orel ou Moscou, por exemplo, mas a doença não lhe 
permitiu assumir o cargo. O sonho de deixar Vitebsk era muito grande, mas a realidade vem 
narrada na correspondência selecionada de março de 1921 e de 30 de setembro de 1921:

[...] Infelizmente, eu não posso viajar logo, terei de fi car mais um pouco, já que a 
doença na perna está sarando; na verdade já saí da cama, mas me movimento com 
difi culdade, e o ferimento ainda não cicatrizou. Poderei viajar apenas daqui a umas 

38 Ivan Alekssándrovitch Ilin (1882-1954). Professor da Universidade de Moscou, exilado em 1922. Filósofo, 
aluno de P. I. Novgorodtsiev. A partir de 1910, foi infl uenciado por Edmund Husserl e Hermann Cohen e 
também pelas então recentes correntes do intuitivismo e do renascimento hegeliano na Alemanha. (N. O.)
39 Cidade na região dos lagos glaciários, atualmente em território bielorrusso. (N. T.)
40 KAGAN, M. I., 2004, p. 636-637.
41 KAGAN, M. I., 2004, p. 638.
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duas, três semanas, porém, seja como for, não depois de 10 de abril. Informe à Uni-
versidade, querido Matvei Issáevitch, sobre a minha demora. Acredito que o meu 
atraso não estragará as coisas, não é?
Escreva-me também: o que exatamente a Universidade de Orel entende por “cátedra 
de história da língua russa. [...] Um beijo, Seu M. Bakhtin?42

[...] Seria bom se alguma instituição de Moscou (talvez o Centro Acadêmico) me 
chamasse para algum tipo de negociação: isso facilitaria aqui a obtenção de passagens 
de graça. [...] O nosso sonho, de Elena Alekssándrovna e meu, é morar junto com 
o senhor não só na mesma cidade, mas sob o mesmo teto. Talvez ele se concretize? 
[...] Um beijo, Seu M. Bakhtin43

A correspondência mantida nos arquivos da família de Kagan permite mostrar o 
quanto os dois fi lósofos caminharam juntos, mesmo sem ter partilhado o mesmo teto. No 
ensaio de 1995 em torno da infl uência de Kagan sobre a Escola de Marburg e a fi losofi a 
de Bakhtin, Brian Poole recupera o texto “Sobre o sentido vivo da arte”, em que Kagan 
apresenta a noção de Natorp em torno da arte e da vida (1924) e como ela está presente na 
obra de Bakhtin, principalmente em A cultura popular na Idade Média e no Renascimento. 

O intervalo, a pausa da vida e do trabalho do gênero humano no descanso para uma 
nova vida do trabalho e do gênero da humanidade, não é tomado apenas como um 
simples intervalo, como uma pausa mortal vazia. Ele deve ser pleno de novas tarefas 
de vida e de trabalho da humanidade. E apenas por enquanto essa nova tarefa ainda 
não está viva ou, uma vez que na antiga vida do trabalho antiga do gênero humano 
a incompletude não pode ser aceita de modo algum, essa pausa vive, conservando o 
antigo. O descanso no intervalo da busca eterna pelo novo e pela nova fundação do 
trabalho da vida, a pausa e o trégua do constante fruto e nascimento criativo ativo de 
uma vida viva cada vez mais nova do gênero humano não é um lugar vazio; se ele 
não é apenas o fenômeno do trabalho e não é apenas o fenômeno do nascimento da 
vida, então, ainda assim, ele não é supérfl uo naquilo que conserva dentro de si. A arte 
conserva o trabalho passado e o gênero humano e conserva em si as possibilidades 
de trabalho futuro e da vida futura do gênero humano.44 

Considerações fi nais
 
Sobre o curso da história, de Kagan, não é somente uma coletânea de artigos e 

correspondências inéditas de um fi lósofo russo que foi ignorado por muito tempo tanto na 
Rússia quanto no Ocidente e que ainda hoje não ganhou a atenção da maioria dos estudiosos 
de Bakhtin. Essa obra torna-se uma porta de entrada para uma aproximação à complexa 
fi losofi a da linguagem de Bakhtin, porque traz textos signifi cativos para a compreensão 
de conceitos fi losófi cos da Escola de Marburg.

Os diálogos presentes nas cartas emergem nos primeiros ensaios de Bakhtin, quando 
a questão estética é tratada não como um conceito mecânico e abstrato, mas a partir de 
uma compreensão do ser humano que vive durante certo tempo e espaço. A interpretação 
do ato estético se dá a partir de uma compreensão fi losófi ca que sustenta, no fundo, todo 

42 KAGAN, M. I., 2004, p. 631.
43 KAGAN, M. I., 2004, p. 635.
44 POOLE, B., 1995, p.43.
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seu pensamento e tem bases nas questões discutidas por Kagan na resenha feita do livro 
de Hermann Cohen A religião da razão: 

O tempo transforma-se em futuro e apenas futuro. Assim, para a vida do ser humano 
e do povo, surge a ideia da história. Para a vida do ser humano e do povo, surge a 
ideia da história. Essa noção de história os gregos não tinham. A história dos gregos 
estava orientada para a narrativa do passado da nação grega.45 

A contribuição de Makhin nesta organização e de Poole em recolher todo este acervo 
é fundamental para todos aqueles que buscam as fontes fi losófi cas, porque nos mostra que 
Kagan escreveu em tempos difíceis da União Soviética sob o domínio de Stálin, e mesmo 
assim não deixou de ensinar nas várias universidades, nem de manter longas conversas 
com os colegas. Com Bakhtin, ele voltou para o último encontro. 
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O funcionamento da subjetividade: um contraponto entre
estudos comparatistas e a fi losofi a da linguagem

russo-soviética

Ana Zandwais1

Abstract: This article aims to investigate questions of subjectivity that can 
explain the ways language functions in a concrete way. By comparing the 
notions of subjectivity presented in ‘Essay of Semantics: science of mean-
ings’ of Michel Bréal published in 1897 and ‘Marxism and the Philosophy 
of language’of  Bakhtin\Voloshinov, published in 1929, we try, through our 
analysis, to show that these two conceptions of language, although differents, 
are very close.
Keywords: subjectivity, language, meanings, humanism, marxism
Resumo: Este artigo propõe-se a investigar questões de subjetividade que 
permitem explicar as formas através das quais a linguagem funciona de 
modo concreto. Estabelecendo relações de contraponto entre as noções de 
subjetividade presentes em ‘Ensaio de Semântica: ciência das signifi cações’, 
de Michel Bréal, publicado em 1897, e ‘Marxismo e Filosofi a da Lingua-
gem’, de Bakhtin\Voloshinov, publicado em 1929, buscamos , através de 
nossas análises,  mostrar que, não obstante diferentes, estas concepções de 
linguagem e de subjetividade estão muito próximas.
Palavras-chave: subjetividade, linguagem, signifi cações, humanismo, 
marxismo

Introdução 

Queremos iniciar este estudo pontuando uma questão que nos permite acessar de-
terminadas bases de um discurso fundador nos domínios dos estudos de vertente marxista 
sobre a linguagem 

Desde o momento de circulação de “Marxismo e Filosofi a da Linguagem,” durante 
os anos 1929, algumas questões que pareciam estar ao abrigo de importantes polêmicas, 
entre os lingüistas, fi lósofos da linguagem e fi lólogos, tais como a questão da subjetivi-
dade, que desconstrói a concepção de língua como objeto autônomo, a questão do signo, 
tomado como materialidade de todo ato simbólico e das relações entre sentido e história, 

1 Docente dos Cursos de Graduação e Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
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a dialética entre a língua, tomada como objeto abstrato e suas condições empíricas de 
funcionamento, exploradas na obra de Bakhtin\Voloshinov (1986), passaram a tornar-se 
objetos de questionamentos sob a ótica de uma Filosofi a da linguagem de base materialista.

Dentro deste quadro, faz-se necessário destacar que seus autores, já nas décadas 
de 1929-1930 realizavam com maestria inigualável refl exões acerca das tendências euro-
cêntricas de descrição das relações entre o objeto comum de estudo dos lingüistas e dos  
fi lólogos – a língua - e de suas intersecções ou não com questões de subjetividade e questões 
históricas e que viriam a caracterizar o contexto dos estudos comparatistas dominantes 
durante o  fi nal do século xix e o início do século xx. 

Tomar “Marxismo e Filosofi a da Linguagem’ como uma referência para refl etir em 
torno das relações entre linguagem, história e subjetividade, deste modo, torna-se funda-
mental,.já que, segundo nossa ótica, é nesta obra que são produzidas leituras críticas em 
torno das bases fi lológicas e linguísticas oriundas das formas de apropriação, por Bakhtin\
Voloshinov, de fontes eurocêntricas e que constituem um “vetor” de diferentes “tendências” 
entre: a) o que os lingüistas e os fi lólogos do “Leste” e do “Oeste” entendem por língua; b) 
as formas dominantes que caracterizam como os estudos comparatistas acerca da linguagem 
, realizados no fi nal do séc. xix, na Europa, e no início do sec. xx são fundamentados: c)  
as condições através das quais pode-se pensar acerca de questões epistemológicas que 
aproximam os universos de pesquisas produzidas no Oeste e no Leste europeus.  

Por outro lado, é preciso considerar que o fi nal do sec. xix já apontava novos ca-
minhos para os estudos da linguagem através da obra de Michel Bréal, que re-introduz os 
estudos semânticos no cenário francês e passa a tratar do elemento subjetivo como uma 
condição constitutiva do funcionamento da linguagem. Eis porque podemos pensar que a 
obra ‘Ensaio de Semântica’ pode ser tomada como um marco para o desenvolvimento dos 
estudos lingüísticos comparatistas no contexto do “Oeste”. 

Com base nas questões com as quais  introduzimos este artigo, nosso escopo 
consiste em refl etir em torno de concepções de linguagem, de subjetividade e de sentido 
produzidas em contextos históricos distintos. Uma produzida no contexto francês durante 
o fi nal de século xix, mas que retoma as bases fi losófi cas dos estudos clássicos orientais, 
e outra produzida no início de sec. xx, no contexto soviético, e que não está alheia ao 
conhecimento dos estudos fi lológicos, lingüísticos e fi losófi cos dominantes  no contexto 
europeu, embora não tivesse ainda se apropriado das diferenças marcantes, em relação a 
suas tendências contraditórias e que poderiam vir a caracterizar um novo quadro de refe-
rências teóricas e metodológicas.

A partir, pois, de um percurso que busca dar ênfase a diferentes  modos de refl exão 
em torno das relações entre linguagem, sentido e história, caracterizando a condição de 
subjetividade do sujeito, trazemos para o centro de nossas refl exões um dos mais notáveis 
fi lólogos europeus do fi nal do século xix , Michel Bréal, através de  “Ensaio de Semântica: 
ciência das signifi cações”(1897) e dois expoentes do contexto soviético: Volochinov, através 
de ‘Chto Takoe Yazik (2011) e Bakhtin/Volochinov  através de ‘Marxismo e Filosofi a da 
Linguagem, obra que passa a circular  nos anos 1929. 

Tentaremos, deste modo, estabelecer um contraponto entre as bases da fi lologia e 
dos estudos histórico-comparatistas2 e as bases de uma Filosofi a da Linguagem de vertente 

2 É importante salientar, desde já, que Michel Bréal dedicou-se tanto aos estudos clássicos, como aos estudos 
de Linguística histórica e veio a desenvolver suas refl exões de base semântica a partir de uma ótica historicista-
comparatista, embora com questões próprias, distintas de outros contemporâneos como Hermann Paul,, que 
publica ‘Princípios da História da Língua (1880) e Darmesteter que publica ‘La Vie des Mots (1886) e ao qual 
ele faz referências em ‘Ensaio de Semântica (1992:195).
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materialista presente nas obras de Volochinov e de Voloshinov\Bakhtin (1986), consideran-
do, para tal fi m, sobretudo, o fato de que a leitura de Bréal em torno de questões fi lológico-
-linguísticas seria distinta de outras leituras eurocêntricas dominantes à época, embora não 
totalmente conhecida dentro do contexto soviético nas três primeiras décadas do sec. xx3. 

Perseguiremos, assim, tanto o objetivo de caracterizar sob que aspectos determinados 
pressupostos fi losófi cos, fi lológicos e linguísticos das obras de Michel Bréal e de Valen-
tim Voloshinov, M. Bakhtin\V. Voloshinov poderiam aproximar-se, em torno de questões 
epistemológicas, bem como o objetivo de delimitar os aspectos de distanciamento entre 
as concepções de linguagem e de subjetividade exploradas por estes autores, tentando 
confi gurar, em última instância, como as contribuições destas obras, uma de tendências 
marcadamente historicista-comparatistas, outra de tendências marxistas; infl uenciam o 
cenário dos estudos lingüísticos e fi lológicos, questionando as bases epistemológicas po-
sitivistas dominantes tanto no cenário europeu como no cenário soviético durante o fi nal 
do sec. xix e ao longo dos anos 1929-30.

1 MICHEL BRÉAL: uma racionalidade humanista

Se nos reportarmos às relações que Bréal (1992) estabelece entre linguagem e 
subjetividade, questão fundamental em sua obra, e que, segundo nosso ponto de vista, 
responde à ausência de enfoques humanistas nos estudos de base positivista4 desenvol-
vidos no século xix, é preciso enfatizar, em primeiro lugar, que para ele a linguagem 
somente pode ser compreendida em sua condição de estar simultaneamente atravessada 
pelos desejos, pela vontade, por sentimentos, por intervenções do sujeito em torno do que 
ele diz, ainda que tais intervenções não se coloquem de modo transparente ou totalmente 
consciente na linguagem.

É Bréal quem nos diz que, em relação às condições de uso da linguagem “somos 
ao mesmo tempo espectador interessado e autor dos acontecimentos” (id.,p.157), de tal 
modo que, para ele, todo ato de linguagem constitui-se em um ato de subjetividade, para 
o qual não há um álibi capaz de abstraí-lo de tal condição.

 Entendemos ser importante dar destaque, a partir da observação das concepções 
apresentadas por Bréal em ‘Ensaio de Semântica (1992)5’, que ele coloca em dúvida, ao 
contrário de outros pensadores de sua época, como Schleicher (1983) e Max Muller (1897), 
o postulado de que a Linguística seria uma ciência natural. A linguagem, para Bréal, não 
pode ser reduzida à mera condição de um organismo vivo, cuja vida, cujo trabalho seria 
independente dos trabalhos do intelecto e do desejo. 

Assim, de acordo com sua posição, dentro das bases de segmentação da ciência em 
Ciências naturais e humanas e sociais, a Ciência da Linguagem deveria ser colocada no ramo 

3 É importante salientar que iremos encontrar referências explícitas aos estudos desenvolvidos por Michel 
Bréal na obra de Antonio Gramsci ‘Concepção Dialética de História’( 1989), que dá destaque às refl exões 
produzidas por Bréal acerca do funcionamento do trabalho metafórico na linguagem e cujos efeitos adquirem  
grande importância para as concepções de linguagem, tomadas em seu o aspecto orgânico dentro de uma teoria 
marxista.
4 Em um capítulo de ‘Ensaio de Semântica’ intitulado ‘A Linguística é uma ciência natural? (1992:195)’Bréal 
tece duras críticas a Schleicher e à tese de Max Müller de que as línguas poderiam ser estudadas como 
‘fenômenos naturais, cujo desenvolvimento seria regido por ‘leis próprias’, de modo independente do trabalho 
humano. Para Bréal, o reducionismo de tais defi nições viria a colocar os estudos sobre a linguagem em terreno 
cômodo, mas, ao mesmo tempo, na inércia.
5 Para fi ns deste estudo, trabalhamos com a tradução para língua Portuguesa de 1992, lembrando, entretanto, 
que a obra original ‘Essai de sémantique: science des signifi cations’ data de 1897.
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das ciências históricas, já que, para ele, a linguagem não possui consistência como objeto 
de investigação fora da observação do acúmulo histórico do trabalho lingüístico humano.

É, pois, a partir de uma concepção que busca caracterizar a Ciência da Linguagem 
como uma ciência humana e ao mesmo tempo histórica que Bréal irá debruçar-se sobre 
a especifi cidade do linguístico, sobre as condições de funcionamento da linguagem, em 
suas dimensões históricas e também lógicas, as quais não poderiam tomar simplesmente 
como paradigmas os pressupostos da lógica formal, já que estaria fora do escopo da lógica 
matemática intersectar questões de “objetividade e de subjetividade, bem como também 
estaria fora do escopo de uma ciência humanística descartar as relações entre linguagem 
e subjetividade.

Segundo Bréal (1992), deste modo, a lógica da linguagem, enquanto uma faculdade 
humana e resultado de trabalho histórico, não poderia ser enquadrada em parâmetros forma-
listas, na medida em que esta é capaz de suportar a concatenação de termos contraditórios 
em um mesmo enunciado, produzindo sentidos que não teriam qualquer aceitabilidade no 
âmbito de uma lógica por condições de verdade. 

Assim, Bréal, ao dar destaque ao que se faz possível, no âmbito da lógica lingüística,  
remete para o fato de que o trabalho da contradição não seria um “deslize” no funciona-
mento da linguagem humana, mas, ao contrário, seria próprio desta busca caracterizar a 
especifi cidade da linguagem humana. Daí não haveria porque fazer coincidir as premissas 
da lógica formal com as do gênero discursivo, considerando que ambas se regeriam por 
leis distintas e que representariam realidades direcionadas para interesses opostos: uma 
voltada à abstração do sujeito na linguagem, outra, voltada para a intersecção entre razão, 
desejo e vontade, confi gurando a própria condição de multiplicidade do sujeito.

Cabe também observar que, para Bréal, a linguagem ordinária precisa ser analisada 
não somente como um dado, estático, mas, sobretudo, em termos de seus processos de 
transformação, porque aquilo que a transforma é o que a torna dinâmica, viva. Deste modo, 
seria tarefa essencial do investigador olhar para os fatos de linguagem e, ao mesmo tempo, 
para as suas transformações, sem estar simplesmente fundamentado em relações de base 
dedutiva, calcadas na observação estrita das mudanças, dos deslocamentos que podem 
ocorrer em suas estruturas internas, já que, segundo Bréal, ‘a lógica popular’, que pode 
ser entendida como o motor que move a língua, avança em etapas nem sempre visíveis 
para o fi lólogo ou para o lingüista. 

Esta questão, segundo nossa ótica, merece destaque na obra de Bréal, pois  permi-
te não somente inscrever sua visão de linguagem dentro de uma esfera historicista, mas 
também em uma esfera humanista de ciência, já que de acordo com o pressuposto de que 
seria  a lógica dos usuários da língua que a move, não somente torna-se inconseqüente 
fazer coincidir a lógica do lingüista ou do fi lólogo com a lógica da língua, mas também 
irreal, porquanto os sentidos se deslocam por razões diferentes daquelas apresentadas 
pelo lingüista e pelo fi lólogo. É, portanto, necessário estar atento à diversidade dessas 
duas lógicas. E Michel Bréal irá privilegiar a lógica dos falantes. E sobretudo pelo fato de 
que a lógica das massas parte de pontos circunscritos e intervém sobre a estabilidade da 
língua, a partir de ‘diferentes marchas’ que se caracterizam por serem fragmentadas em 
suas relações com a história. 

Sob tal perspectiva, portanto, a língua pode ser analisada sob diferentes ângulos, os 
quais precisam, entretanto, recuperar, conforme a posição de Bréal,‘ a marcha do povo’. 
Sem esta ‘marcha’, para Bréal, não haveria história concreta, e nem condições reais para 
tratar do funcionamento da subjetividade na linguagem.
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Desde esta ótica, as relações analógicas que sustentam o funcionamento empírico 

e as transformações de uma língua, as quais serão investigadas por Bréal (id.,p.155), a 
partir de uma perspectiva historicista-comparatista6, não podem ser abstraídas, senão com 
base em um princípio fundamental: o princípio:de que a linguagem, sendo obra de seus 
falantes, obra do povo, e não dos lógicos e fi lólogos, precisa ser estudada através de olhares 
capazes de percorrer os mesmos caminhos que os falantes, que as massas percorrem. E 
nisto residiria uma das grandes difi culdades dos estudos sobre a linguagem do fi nal do sec. 
xix, segundo ele, já que os estudos comparatistas dominantes deste período estão voltados 
notadamente para a descrição das relações de equidade entre as línguas, ou para a descrição 
dos modos de transformação de suas estruturas.

Na medida, pois, em que os lingüistas atribuem ao funcionamento da língua uma 
vida própria, que independe da vontade, do desejo humano, são as regularidades que 
marcam sua fi xidez, mas que também apagam sua natureza de permanente transformação, 
apagando, assim, a própria história que a constitui , tornando-a, segundo Bréal, uma espécie 
de “quarto reino” (id.,p.195). Reino intocável, intangível para seus falantes.

 Entretanto, para o autor, esta dimensão que se pauta pelo excesso de abstrações 
construídas em torno da língua(gem) não seria privilégio somente dos cérebros positivistas, 
mas também teria sofrido infl uências dos estudos bíblicos. 

Bréal faz referência ao dicionário de língua alemã dos irmãos Grimm (id.,p.196) que 
traz em sua primeira página a seguinte epígrafe: “No princípio era o verbo”, observando 
o importante papel que tal epígrafe cumpre neste dicionário, na medida em que é através 
dela que se dá o reconhecimento mútuo entre autor e leitor. Trata-se de supor a existência 
de uma língua idealizada, transparente, não ambígua e dotada de absoluta fl uidez: a língua 
da gênesis, “um arquétipo superior’ que permite inferir que o ‘verbo’ seria já fl uido desde 
o princípio, e que também contribui para apagar as histórias de criação e de produtivi-
dade lingüística dos povos, de suas diferentes formas de simbolização, de estratifi cação, 
fortalecendo, deste modo, a crença na existência de uma “língua-mãe” soberana entre as 
demais: não híbrida, sem falhas, que não necessita de estágios para vir a ser: uma ‘língua 
messiânica’, e, que, em virtude do êxito do imaginário que produz entre aqueles que se 
identifi cam com o ‘axioma’ de que ‘ no princípio era o verbo’ pode ser associada à língua-
-mãe de uma família hegemônica de línguas: a indo-européia. 

Deste modo, quer pelo viés de uma teoria naturalista, que toma a Ciência da Lingua-
gem como uma ciência natural, onde a vida das línguas não depende do trabalho racional e 
histórico dos homens, quer pelo viés de pressupostos de teorias místicas, conforme Bréal 
(id.,p.197), os estudos em torno da linguagem acabam por abstrair dela aquilo que ela teria 
de mais característico: sua condição de constituir-se, sob diferentes formas de ordenamento 
simbólico, a partir das relações inevitáveis de inscrição do sujeito em seu funcionamento  
e, ao mesmo tempo, de transformar os sujeitos no próprio processo de apropriação\inter-
venção destes sobre seus objetos simbólicos ao longo de diferentes histórias. 

Por fi m, para Bréal, é em virtude do papel que a história cumpre que se pode pensar 
que se as leis da linguagem são necessárias, elas são ao mesmo tempo cegas, na medida 
em que não se sustentam por si mesmas, mas necessitam dos acontecimentos para que 
justifi quem a sua própria condição de necessidade. E estas seriam algumas das razões 

6 O autor refl ete em torno do funcionamento do princípio da analogia como uma necessidade de reprodução, ao 
longo do tempo, entre as formas, a partir de associações, com vistas a dotar a língua de regularidades. Ao refl etir 
sobre o modo como as massas constroem relações analógicas, Bréal coloca em perspectiva diferentes lógicas 
que regulam seu funcionamento.
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fundamentais, através das quais poder-se-ia fundamentar os fatos de que nem a Ciência 
da Linguagem seria uma ciência natural, nem a linguagem teria vida própria fora de uma 
realidade histórica.

2 BAKHTIN\VOLOCHINOV:  uma tendência fi losófi co-marxista

Em “Marxismo e Filosofi a da Linguagem (1986)7, vamos encontrar preocupações 
semelhantes àquelas postuladas por Michel Bréal, na perspectiva de sustentar que a 
Linguística não seria uma ciência inscrita no ramo das ciências naturais, não obstante as 
motivações dos autores em propor questões que estariam comprometidas com leituras ma-
terialistas, mas não-mecanicistas sobre a linguagem, permitam-nos delimitar um conjunto 
de pressupostos também não tangenciado pelos estudos eurocêntricos sobre a linguagem, 
desenvolvidos nos anos 1920-30,8. Façamos, então, uma leitura das questões envolvidas 
nas relações entre linguagem, subjetividade e história desde uma ótica da Filosofi a da 
Linguagem de vertente materialista.

Ao perguntarem-se em que consiste o objeto da Filosofi a da linguagem, qual a sua 
natureza concreta, com que metodologia estudá-la, na mesma medida em que admitem 
a inexistência de estudos de Filosofi a da linguagem de vertente marxista no contexto 
soviético9, os autores remetem às bases fi losófi cas de estudos desenvolvidos pelo fi lósofo 
alemão Ernst Cassirer (2001) sobre as formas simbólicas. São questões postuladas por 
Cassirer que os autores tomam como paradigmas para desenvolver determinadas refl exões 
em torno do signo, o que demonstra, que os estudos de vertente marxista, sobretudo em 
torno da lógica simbólica, já teriam passado por outros estágios de maturação sofrendo 
infl uências de correntes européias10.. 

As relações entre linguagem e subjetividade, contudo, irão adquirir uma feição 
própria em “Marxismo e Filosofi a da Linguagem”, na medida em que a linguagem, como 
objeto empírico, somente pode ser estudada no seio de uma sociedade organizada (id.,p70) 
e nas situações concretas em que ela se produz, a fi m de que se torne objeto de investi-
gações, onde o social e o individual se interpenetram e se fundem, enquanto parte de um 
fenômeno que deve ser ao mesmo tempo social e ideológico.. 

Como vemos, é a concepção de linguagem proposta por Bakhtin\Voloshinov (1986) 
que lhes permite delinear um conceito de subjetividade, conforme demarcaremos a seguir. 
Ao estabelecerem relações de fusão entre o social e o individual, os autores necessitam rever 
o que entendem por ordem da “individualidade” E o fazem considerando que “o indivíduo 
enquanto detentor de conteúdos de sua consciência, enquanto autor de seus pensamentos, 
enquanto personalidade responsável por seus pensamentos e desejos” somente pode ser 

7 Para fi ns de realização deste estudo estamos trabalhando com versão em língua Portuguesa de Marxismo 
e Filosofi a da Linguagem’ (1986), embora estejamos consultando, simultaneamente, aversão em língua 
Inglesa(1986) e a versão mais recente em língua Francesa (2009).
8 Cabe observar que, ainda que Marx ( 2007) tenha refl etido em torno da ideologia, redefi nindo a concepção 
hegeliana de ideologia, no sentido de torná-la materialista, não desenvolveu uma refl exão específi ca capaz de 
articular as relações entre linguagem e ideologia.
9 É importante salientar a observação feita no capítulo 4, intitulado “ Das Orientações do Pensamento Filosófi co-
linguístico” (ibid.,p 71) , através de uma nota de rodapé,  em que os autores afi rmam:” o único esboço atual 
relativamente sério de história da fi losofi a da linguagem e da lingüística acha-se no livro de Ernst Cassirer, A 
Filosofi a das Formas Simbólicas.”
10 Cabe lembrar que paralelamente ao domínio da língua Russa, os intelectuais soviéticos teriam domínio 
da língua Alemã, já que para penetrar nos campos da ciência e, sobretudo, da Filosofi a seria preciso também 
dominar questões da cultura e da língua alemã.
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entendido como um efeito de fenômenos sócio-ideológicos (id,p.58). Assim, o conteúdo 
do psiquismo “individual” é social e ideológico, ao mesmo tempo, e precisa estar calcado 
em uma ordem simbólica, cuja materialidade é sígnica, por um lado, e histórica por outro.

A partir desta ótica, o processo de tomada de consciência, pelo sujeito, de sua indi-
vidualidade, segundo Bakhtin\Voloshinov, não é nem totalmente interno, nem totalmente 
externo, mas está condicionado às determinações históricas e ideológicas, de tal modo 
que o conceito de “individualidade” como tal só poderia ser inscrito dentro do campo 
biológico, ao contrário da noção de indivíduo, cuja “personalidade” não tem existência 
fora do campo social. 

A partir desta lógica, entretanto, a própria noção de “individualidade” seria um mito, 
na medida em que ela está sempre sendo afetada por algo que lhe é exterior, o ambiente, o 
meio,  alimentando-se a partir de uma relação dialética entre o interior e o exterior. 

Dentre as causas em que as relações entre ideologia e subjetividade fi cariam sem 
solução, tanto no quadro de uma psicologia funcionalista, como no quadro da fi losofi a, 
Bakhtin\Voloshinov remetem: 

a) à falta de compreensão da natureza específi ca do signo ideológico, que precisa 
trabalhar nos limites das fronteiras entre diferentes áreas de conhecimento;
b) às perspectivas idealistas, notadamente kantianas de subjetividade que dão re-
levância aos estudos da consciência subjetiva individual, reservando à consciência 
social um papel indefi nido e mais metafísico. 

Para os autores, por outro lado, não há como tratar do psiquismo como sendo indi-
vidual e da ideologia somente como sendo social. Daí porque para Bakhtin\Voloshinov as 
próprias condições através das quais os indivíduos se conscientizam de sua individualidade 
e de seus direitos são condições históricas e ideológicas, sendo internamente condicionadas 
por signos sociais que precisam ser entendidos como sendo tanto interiores como exteriores. 
Eis porque todo signo “inclusive o da individualidade é social.(id.,p.59).

Tratar da lógica da enunciação, sob esta ótica, implica considerar um permanente 
diálogo entre o exterior e o interior, entre o psíquico e o ideológico, entre a vida interior 
e a vida exterior, de forma dialética, de tal modo que toda palavra enunciada segue um 
percurso que está fora do controle do locutor. Esta se subjetiva e produz réplicas, no en-
tanto tais réplicas somente adquirem expressão nas relações confl itantes de valores sociais 
e ideológicos que se entrecruzam, de tal modo que os espaços de produção e de recepção 
de sentidos são espaços de movimentos, de contradições permanentes, onde não há lugar 
para a inércia, para a estabilidade. 

Segundo nossa ótica, seria possível fazer corresponder este trabalho de movimento 
dos sentidos à concepção bakhtiniana de raznorechie, que mobiliza o řech11 (discurso), onde 
o termo remeteria não somente para a idéia de um discurso em outros discursos, mas também 
para a idéia de co-existência de ideologias confl itantes em um mesmo discurso, confi gurando 
a dialética do modo de produção heterogênea dos sentidos nas relações de produção.

Bakhtin\Voloshinov demonstram ter bastante clareza sobre as diferentes lógicas 
que governam o funcionamento da linguagem como práxis, como enunciação, na medida 

11 Fazemos referência às refl exões propostas por Brandist (2003), notadamente, em ‘Bakhtine, la sociologie du 
langage et Le Roman’, onde o autor caracteriza as  formas de hibridação, estratifi cação da língua (raznojazycie) 
, e os modos como ela se inscreve em diferentes ‘sítios’ ideológicos, caracterizando o funcionamento de uma 
pluralidade de discursos em um mesmo discurso (raznorechie).
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em que ao se perguntarem sobre a identidade das leis que governam o sistema interno da 
língua, concluem que estas são “puramente imanentes e específi cas, irredutíveis a leis 
ideológicas, artísticas ou a quaisquer outras” (id.,p79) que envolvam a inscrição da relação 
tensa entre formas de expressão social e o trabalho dos sentidos. De maneira dialética, para 
os autores, todas as formas da língua precisam fazer parte de um sistema estruturado e 
sujeito a leis lingüísticas específi cas. No entanto, tais leis não podem dar conta dos efeitos 
ideológicos, produzidos pelos sujeitos com a própria língua, das relações de valores dis-
tintos e confl itantes que entram em jogo no funcionamento discursivo, por isso precisam 
ser pensadas a partir de suas contradições.

Para eles, se do ponto de vista sincrônico, como pretendem as tendências objeti-
vistas abstratas12, as leis lingüísticas são arbitrárias e privadas de justifi cativas de ordem 
ideológica, é porque apagam a história do funcionamento concreto da língua, que passa a 
ser tomada como “o produto de uma criação coletiva, como uma “instituição meramente 
normativa”que não cabe questionar. 

Se ela for tomada, por outro lado, no processo de observação concreto dos com-
portamentos linguísticos de uma comunidade determinada é preciso, então, pensar que a 
língua tem sua história, não pode ser simplesmente encarada como produto, e, portanto, 
não pode depender de leis estritamente formais. 

Eis porque, para  Bakhtin\Voloshinov as condições através das quais determina-
das comunidades fazem uso da língua acabam por transformar a própria língua, criando 
novas fórmulas, novas relações entre os signifi cantes e as formas, de tal modo que, para 
tais comunidades, a lógica da história da língua, em circunstâncias concretas, vem a ser 
a lógica dos erros ou dos desvios (id.,p.81) que se produzem de formas involuntárias, 
desapercebidas, mas que passam a fazer parte do próprio processo de transformação da 
língua, de sua história de estratifi cações, desafi ando até mesmo a rigidez, aparentemente 
intangível da norma. 

Sob o ponto de vista de uma leitura materialista, por conseguinte, o que torna a língua 
coerente, consistente, a partir de uma ótica objetivista do tipo abstrato, torna-a igualmente 
inútil enquanto práxis, uma vez que as leis que se aplicam à língua como sistema abstrato, 
como mero objeto formal, não se “cruzam” com as leis da história das condições que esta 
trabalha de forma concreta. 

 Sob uma orientação materialista, portanto, a lógica da língua não pode confi nar-se 
“à repetição de formas identifi cadas à norma” (id.,p82). Ao contrário, a lógica da língua 
precisa se concretizar a partir de transformações de estruturas, de estilos, das relações entre 
motivações ideológicas e a emergência de novos gêneros de discurso, de novos processos de 
refração de signifi cantes a serem interditados de acordo com os interesses de um dado sistema 
sócio-político, de dominâncias lexicais que refl etem as ordens das práticas .infraestruturais 
de diferentes grupos. Mas tratar da língua sob tal ótica, para Bakthin\Voloshinov, implica 
sobretudo a compreensão de que entre a palavra e seu sentido não existem senão vínculos 
históricos, ainda que para os adeptos do objetivismo abstrato a história possa ser tomada como 
um domínio irracional capaz de “corromper a pureza lógica do sistema lingüístico.” (id.,p.88).

Eis porque para o observador que enfoca a língua a partir de um olhar “oblíquo” os 
lapsos de tempo, os eixos de sucessividade temporal que servem de parâmetro à construção 
de corpora, a fi m de dar conta de fatos lingüísticos não passam de uma fi cção, já que não 

12 Reportamo-nos à leitura crítica feita em ‘Marxismo e Filosofi a da Linguagem’ ao apagamento das questões 
de subjetividade na linguagem pelas teorias estruturalistas que desconsideram a necessidade de um olhar sobre 
as relações entre sujeito, língua e suas condições concretas de uso.
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se podem confi nar as relações de causalidade a esquemas regulados de temporalidade. Não 
se trata mais de privilegiar o ponto de vista da diacronia, mas de pensar a relação entre 
língua e história como uma relação permeada por relações não simétricas, não lineares.

É preciso, portanto, considerar também que Bakhtin\Voloshinov não tratam, em 
‘Marxismo e Filosofi a da Linguagem’ das relações entre o funcionamento da língua e a 
história à semelhança dos lingüistas europeus, embora tenham passado por refl exões so-
bre as obras de diferentes autores, envolvendo questões tais como as noções objetivistas 
saussurianas presentes no ‘Curso de Linguística Geral’(1991), as refl exões comparatistas 
humboldtianas ( 1769-1859), as relações simbólicas de Ernst Cassirer (2001), as questões 
dialógicas presentes na obra de Karl Buhler ,( 1990), nem tampouco conferem prestígio 
aos estudos fi lológicos. Pelo contrário, assumem uma posição avessa à infl uência dos mé-
todos fi lológicos e, sobretudo, em relação à condição hegemônica que a fi lologia assume 
para o desenvolvimento dos estudos lingüísticos no contexto do oeste europeu. Para os 
autores, a dominância de tendências fi lológicas nos estudos lingüísticos resultaria em uma 
compreensão também alienante da própria história.  

A fi m de tornar mais concreta a questão, comparam as formas de tratamento concedidas 
ao funcionamento dos enunciados, à enunciação, as quais são dotadas de abstração, incapazes 
de refl etir sobre o funcionamento da língua em termos da experiência, do real. Para Bakhtin\
Voloshinov, ao valorizar a escrita, a norma, em detrimento da fala, das condições concretas 
de uso da língua, os fi lólogos somente poderiam entender o funcionamento dos enunciados, 
a enunciação como sendo monológica, fechada, sem reações ativas à palavra do outro, sem 
contradições, sem a possiblidade de inscrição em diferentes espaços ideológicos capazes 
de signifi cá-la. Para os autores, toda e cada enunciação, “mesmo na forma imobilizada da 
escrita, é uma resposta a alguma coisa e é construída como tal” (id., p.99) Portanto, precisa 
ser orientada “para uma leitura no contexto da vida científi ca ou da realidade literária do 
momento dentro do processo ideológico do qual ela é parte integrante” (id.,p.99

O fi lólogo-linguista, para eles, ao contrário do que se poderia esperar, no âmbito de 
uma concepção materialista de linguagem, desvincula os estudos das condições concretas 
de uso da língua de suas investigações, e portanto, não pode fazer intervir sobre estas 
compreensões ideológicas ativas, somente pode valer-se de “compreensões passivas” 
incapazes de comportar refl exões sobre as funções responsiva e ideológica da linguagem. 
Resta-lhe, assim, a alternativa de realizar estudos comparativos entre estruturas, enunciados, 
como se tais estruturas pudessem permanecer imunes à transformações da ordem exterior 
que afeta todas as línguas, fi cando a dimensão histórica reduzida a estudos em torno de 
mudanças do comportamento normativo da língua na ordem do tempo. Deste modo, inde-
pendentemente, do mito que possa converter o fi lólogo em “adivinho que tenta decifrar o 
mistério das letras” e torná-lo acessível à “massa”, assim como o mito de que o sacerdote 
é capaz de desvelar os mistérios da palavra sagrada aos profanos, a fi lologia, para Bakhtin\
Voloshinov, deveria cumprir outro papel no estudo das relações entre a linguagem e suas 
formas de transformação ao longo da história, de modo totalmente distinto dos estudos 
desenvolvidos por correntes de estudos eurocêntricos dominantes. 

3 Buscando um contraponto

Embora as condições em que ‘Ensaio de Semântica’ e ‘Marxismo e Filosofi a da 
Linguagem’ foram produzidos tenham sido diferentes, na medida em que a autoridade 
intelectual de Bréal não fora contestada à época, ao contrário das questões fi losófi co-lin-
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guísticas propostas em ‘Marxismo e Filosofi a da Linguagem’, foi através de um percurso 
em torno de refl exões que vieram a deslocar princípios lingüísticos, fi losófi cos e fi lológicos 
já sedimentados nos contextos do “Leste e do “Oeste” que pudemos constatar a existência 
de preocupações comuns entre estes autores em relação:

a) a não separação entre questões de objetividade e subjetividade; 
b) às tentativas de caracterizar a lógica de funcionamento da linguagem humana de 

modo distinto dos princípios positivistas dominantes no fi nal do sec. xix e início do sec. xx; 
c) a ênfase dada, pelos autores, à importância de conhecer os processos de trans-

formação histórica de uma língua de modo avesso aos estudos diacrônicos, colocando em 
primeira perspectiva o trabalho de intervenção da massa falante, do povo, sobre o curso 
da língua, de forma não sistemática, não-linear, mas espontânea, estando este vinculado 
a relações de causalidade; 

d) aos modos de deslocamento entre os signifi cantes e signifi cados a partir da ob-
servação das práticas dominantes entre as massas e das ideologias inscritas em diferentes 
esferas da criatividade ideológica humana. 

Cabe por outro lado, também caracterizar algumas formas de compreensão de tais 
questões em suas especifi cidades pelos autores.

Aqui, com base no exposto, a partir dos atributos que defi nem o papel do lingüista-
-fi lólogo, apresentado por Bakhtin/Volochinov,  queremos voltar às nossa considerações 
iniciais acerca dos possíveis entrelaçamentos entre pressupostos que compõem ‘Ensaio de 
Semântica’ e pressupostos que constituem ‘O Que é a Linguagem’ (‘Chto Takoe Yazik’) 
e Marxismo e Filosofi a da Linguagem’. 

Parece-nos estar fora de dúvida o fato de que a questão da subjetividade na obra de 
Michel Bréal possa estar além de uma leitura crítica acerca da condição de subjetividade 
designada como ‘subjetivismo idealista’ em ‘Marxismo e Filosofi a da Linguagem’, na 
medida em que o vetor que possibilita o entendimento de todo e qualquer processo de trans-
formação de uma língua, sob a ótica de Michel Bréal é o povo, e nisso seus pressupostos 
acerca das relações entre linguagem e subjetividade adquirem um contorno especial, no 
contexto do sec. xix, para além das teorias lingüísticas e fi lológicas dominantes à época. 

É importante considerar o fato de que Bréal consegue tornar explícita, em sua obra, 
a soberania de uma lógica da subjetividade, de caráter orgânico, em detrimento de uma 
lógica da subjetividade de caráter abstrato e formal. E tais questões viriam, portanto, a 
torná-lo mais próximo das bases do pensamento ‘não-positivista’ perseguido por Volochi-
nov/Bakhtin, embora Bréal não tenha sido investigado por Volochinov/Bakhtin, e sim por 
Antonio Gramsci nas primeiras décadas do sec xx.

Ao contestar o papel da lógica formal como parâmetro para o tratamento da lin-
guagem e dos sentidos, Michel Bréal observa que “todas as formas, no momento em que 
são usadas, tem direito a existir (id, p.179),dando destaque, sobretudo, ao fato de que” 
a verdadeira vida da linguagem se concentra nos dialetos”, de tal forma que as leis da 
linguagem vem a coincidir “com o modo como a multidão veste o pensamento” com as 
suas roupas. (id)  E sob este prisma aproxima-se da visão de Bakhtin\Voloshinov sobre a 
condição essencial de hibridez de toda língua tomada em suas modalidades de dialetização 
(raznoiaziche). 

Essa aproximação, entretanto, encontra seus limites, pois na mesma medida em que 
Bréal identifi ca as condições de “mobilidade” da língua às condições de uso que o povo 
faz dela em situações empíricas, valorizando a massa falante,  trata do povo como uma 
massa indistinta sem relacioná-lo, de modo direto, com questões ideológicas de classe. E 
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sob este aspecto afasta-se da visão de Bakhtin\Voloshinov. Daí porque inscrevermos sua 
ótica sobre a linguagem em um âmbito mais humanista.

Torna, assim, fundamental colocar em destaque, na obra de Bakhtin\Voloshinov, as 
questões que remetem às relações entre a criatividade ideológica e os gêneros discursivos. 
Para eles, os diferentes gêneros de discurso, porquanto gêneros de vida e de criatividade 
ideológica, derivam tanto da infra estrutura como das superestruturas, de tal modo que a 
caracterização de um gênero discursivo está sempre permeada pelos interesses de classe, 
dependendo de injunções de ordem sócio-política. E segundo nossa ótica, esta visão torna-se 
lacunar na visão humanista de linguagem e de subjetividade proposta por Michel Bréal.

Outra questão que merece destaque, consiste no modo como Bréal entrelaça o sujeito 
e o enunciador: ao buscar tratar de questões de subjetividade como sendo constitutivas da 
objetividade da língua. Trata-as de modo a colocar o enunciador como protagonista e, ao 
mesmo tempo espectador de sua fala, mas sem buscar relações dialéticas entre a palavra do 
“ego” e a palavra do outro, o que vem a caracterizar sua visão específi ca de subjetividade. 
Bakhtin/Volochinov, por outro lado, ao tratarem da subjetividade como não sendo nem 
individual nem universal, tendo a enunciação uma função ativa de resposta à palavra do 
outro, á ideologia do outro, sendo esta constitutivamente marcada por um cruzamento de 
vozes em ‘diálogo permanente, acabam por refl etir sobre diferentes modos de subjetiva-
ção da realidade externa, inscritos em ordens que são sociológicas e ao mesmo tempo se 
inscrevem em pressupostos do materialismo histórico. 

Cabe considerar ainda que Bréal, ao tratar do modo como os sentidos operam na 
linguagem, dá destaque ao trabalho de leis lógicas, que, oriundas da observação sobre 
os modos como a língua se transforma em suas condições concretas de uso pela massa, 
permitem-nos estabelecer relações entre a língua, suas condições de uso e a história. 

Bakhtin\Voloshinov, por sua vez, tratam do signo ideológico para tratar do sentido. 
O signo, para os autores, sendo um fenômeno de ordem simbólica e do mundo externo é 
sempre dotado de uma corporeidade de diferentes ordens que inscreve o social e o ideo-
lógico em seu interior. E é justamente esta corporeidade múltipla – da língua e do mundo 
– que irá determinar suas formas de objetivação. Assim, enquanto em Bréal  tratamento dos 
sentidos pode ser apreendido por meio de um percurso histórico não linear e fragmentado 
em virtude das condições intervenção das massas no uso da língua,  em Bakhtin\Voloshi-
nov a relação entre a língua – objeto neutro- e o signo – símbolo ideológico depende de 
questões de ordem dialética, ainda que, segundo as questões que focalizamos neste estudo 
nos demonstrem que estes autores, ao seu modo, em momentos históricos distintos e em 
contextos geográfi cos diferentes tenham, igualmente, empreendido esforços para superar 
a infl uência dominante das concepções de base positivista nos domínios da Filologia, da 
Lingüística e da Filosofi a da Linguagem. 

Por fi m, entendemos que as óticas destes autores seriam representativas de visões 
incomuns, entre os lingüistas e fi lólogos durante o fi nal do século xix e início do século 
xx, na medida em que viriam não somente questionar mas também destituir de posições 
dominantes muitos princípios tidos como inquestionáveis entre os linguistas europeus 
durante o fi nal do século xix e as primeiras três décadas do sec. xx, tais como:

a) o princípio de que a Linguística seria uma “ciência natural; 
b) a visão de que o papel da fi lologia consistiria em investigar as transformações 
das estruturas das línguas, de forma comparada, independentemente de suas 
relações com as condições empíricas de uso das mesmas pela massa falante; 
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c) a condição de que o tratamento da lógica da linguagem humana  precisa 
estar sujeito aos paradigmas da lógica simbólica aplicada às línguas naturais; 
d) o princípio de que a produção do conhecimento sobre as leis que gover-
nam as condições de transformação dos signifi cados das palavras pode se 
dar sem o acesso a estudos em torno das formas de subjetivação dos sujeitos 
na\pela linguagem; 
e) o postulado de que a história poderia ser reduzida à mera condição de 
diacronia. 

Eis porque, segundo nossa ótica, tornou-se fundamental aproximar uma leitura 
humanista de uma leitura marxista de linguagem, considerando que é pelas especifi cida-
des de cada uma que conseguimos escapar dos laços hegemônicos que ainda amarram a 
Lingüística à infl uência de saberes de ordem positivista.
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A pergunta como espaço de inscrição identitária

Gesualda dos Santos Rasia1 

Abstract: This paper approaches the operation of the questioning structure, 
from a discursive perspective based on Michel Pecheux, which engages 
with the historical-cultural fi eld of studies. Thus, the study analyses, in the 
scope of the biblical discursivity, the report of the hearing of Jesus Christ 
by Poncio Pilatos, moments before the crucifi xion, owing to the singularity 
and the representativeness of the way this hearing is built in such context. 
In the question-answer architecture, we have the materialization of the po-
litical dissent by means of silence and ambiguities, i.e. strategies that build 
the identity constitution by crossing the ties of economy and power. The 
question that drives us is to verify how the queries, the realization of the 
language in which the non-transparency of the statement is potencialized, 
are established as place to capture the subject while position, and how the 
answer at the same time multifacets and circumscribes this position.
Keywords: question; discursive operation; political-identity registry.

Resumo: Este estudo investiga a estrutura interrogative a partir de uma 
perspective discursiva embasada na obra de Michel Pêcheux, que se ins-
creve nos domínios dos estudos sócio-culturais. Assim, o estudo analisa, no 
âmbito da discursividade bíblica, a narrativa da escuta de Jesus Cristo por 
Poncio Pilatos, momentos antes da crucifi cação, buscando a singularidade e 
a representatividade da forma como a escuta é construída neste contexto. Na 
arquitetura das perguntas-respostas temos a materialização da discordância 
política por meio do silêncio e de ambigüidades, isto é, estratégias de cons-
tituição de identidade obtidas  pelo cruzamento de laços entre economia e 
política. A questão que nos conduz  é a verifi cação de como as perguntas, o 
uso da linguagem em que a não-transparência do enunciado é potencializada 
são lugares para capturar o sujeito como uma posição, e como a resposta 
multifaceta e circunscreve, ao mesmo tempo, esta posição.
Palavras-chave:  Pergunta: Operação discursiva; registro de identidade 
política

1 Docente dos Cursos de Graduação e Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal do Paraná.
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Este estudo coloca em cena questões atinentes ao funcionamento da estrutura interro-

gativa, a partir de uma perspectiva discursiva com fi liação em Michel Pêcheux, em diálogo 
com estudos do campo histórico-cultural. Concebida, no âmbito da retórica clássica, como 
recurso estilístico, com vistas à exposição de um determinado ponto de vista, na abordagem 
gramatical a interrogação foi reduzida à tomada enquanto estrutura sintática, excetuando-
-se alguns espaços da vertente histórica, que levou em conta, ainda que de modo lateral, 
a dimensão do dizer. A investigação ora proposta visa analisar a pergunta, em diferentes 
formas de realização, como espaço de inscrição/constituição identitária dos sujeitos que 
interrogam e dos sujeitos que respondem, procurando compreender como se dão os jogos 
de força na constituição do par pergunta-resposta e como tais embates circunscrevem 
politicamente os lugares de dizer.  Para tanto, o estudo analisa, no âmbito da discursivi-
dade bíblica, o relato do interrogatório de Pôncio Pilatos a Jesus Cristo, momentos antes 
do episódio da crucifi cação, devido à peculiaridade e representatividade do modo como 
se constrói a inquirição nesse quadro. Na arquitetura pergunta-resposta materializa-se o 
dissenso político, via silêncios e ambiguidades, estratégias essas que tecem a constituição 
identitária, pelo atravessamento dos laços de poder e econômicos. A questão que nos toca, 
então, é verifi car como a pergunta, realização de linguagem em que se potencializa a não 
transparência do dizer, se estabelece enquanto lugar de captura do sujeito enquanto posição, 
e como a resposta multifaceta e ao mesmo tempo circunscreve essa posição. 

A narrativa bíblica enquanto discursividade 

A narrativa bíblica é trazida, aqui, como discurso fundador, no sentido defi nido 
por Orlandi (1993, p. 13) como “aquele que permite  a fundação de sentidos onde outros 
sentidos já se instalaram”. Trata-se de um discurso que se articula signifi cativamente com 
um campo de memória, tornando-a passível de outros sentidos, pois

Cria tradição de sentidos, projetando-se para a frente e para trás, trazendo o novo 
para o efeito do permanente. Instala-se irrevogavelmente. É talvez esse efeito que o 
identifi ca como fundador: a efi cácia em produzir o efeito do novo que se arraiga no 
entanto na memória permanente (sem limite). Produz desse modo o efeito do familiar, 
do evidente, do que só pode ser assim (ORLANDI, 1993, p. 13-14).

O discurso bíblico funda o cristianismo, com sua multiplicidade espectral de posi-
ções e fi liações. A fi gura de Jesus Cristo, judeu, é nodal nesse desenho. Ao lado de alguns 
pontos de convergência no que se lê acerca de sua representatividade, coabitam leituras 
outras e por vezes até divergentes, as quais fundam religiões e denominações como sítios 
de signifi cância. 

Orlandi (1993) aborda o discurso fundador como fornecedor de pistas acerca do 
funcionamento de questões identitárias em um país, a partir da dimensão do imaginário 
coletivo, e faz valer a referida noção para refl etir acerca de como se constituiu a identi-
dade brasileira no processo colonizatório. No caso do discurso bíblico como fundador, a 
questão identitária e a da nacionalidade são de muita relevância. Pautado e permeado pela 
tradição e memória greco-judaica, o discurso bíblico faz emergir pontos de encontro e de 
distanciamento entre esses dois lugares de sentido. No caso em tela, essencialmente no que 
ambos convocam em termos religiosos e políticos, conforme aponta a análise ora proposta.

Vale dizer que, neste estudo, a cada vez que nos referimos ao personagem Jesus, 
estamos fazendo-o na perspectiva de considerá-lo enquanto sujeito de uma discursividade. 
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Esta resulta do efeito de sentido do modo como se estabeleceu historicamente esse discurso: 
ele diz de si próprio a partir da palavra do outro, ao mesmo tempo em que a palavra do 
outro cristaliza-se, no decurso do tempo, como relato das enunciações do próprio Jesus. 
Enunciações, portanto, que jogam com o lugar da autoria, tecem o ponto de encontro entre 
a tradição oral e a escrita e que são carregadas de uma memória histórica, essencialmente 
aquela relacionada à narratividade veterotestamentária. 

O estudo não adentra de modo direto a exploração desse viés, contudo, os lugares de 
memória do Antigo Testamento (AT) estão presentes, o tempo todo, e de modo constitutivo, 
no recorte em tela. A questão de fundo acerca das controvérsias acerca de quem era Jesus, 
e sua consequente crucifi cação, gira em torno dos signifi cados políticos e religiosos de 
sua fi gura, enquanto confi rmação ou não das profecias presentes no AT. Segundo Johnson 
(2011, p. 105),

Nem os judeus, nem os samaritanos tinham certeza se o Messias era um líder secular 
ou espiritual, ou um pouco de ambos. Os saduceus o viam como outro Davi que iria 
restaurar o grande reino judeu que fl orescera mil anos antes. Os fariseus o viam como 
um sumo sacerdote teocrático que faria do Templo a sede do governo.

Certo é que, fosse pelo viés político ou pelo religioso, ou pelo encontro de ambos, 
estava em pauta, e não de modo desvinculado, a questão identitária. Judeus, fariseus, sa-
duceus e samaritanos compunham diferentes segmentos dentro do judaísmo, divididos por 
critérios étnicos, relacionados às suas crenças e por seus diferentes modos de organização 
política e de como faziam ou não alianças com o Império romano2. 

É preciso levar em conta, ainda, o fato de que a narratividade bíblica estabeleceu-
-se enquanto tal a partir de relatos da tradição oral, de diferentes fontes, os quais foram 
compilados e vertidos para a forma escrita provavelmente entre os anos 60-95 d.C, con-
forme informações contidas na introdução de cada evangelho3. Esse aspecto peculiar de 
constituição tem implicações relevantes para o estabelecimento enquanto discursividade, 
tendo em vista variáveis tais como: a) trata-se de diferentes testemunhos relatando os mes-
mos fatos, com peculiaridades de ponto de vista, posições assumidas. Trata-se do efeito 
parafrástico produzido a partir de repetições/variações em torno do mesmo; b) a autoria 
dos Evangelhos, como dos demais livros tem, em sua maioria, atribuições historicamente 
construídas a partir de indícios fornecidos pelos próprios textos, sem, contudo, haver 
certifi cação exata. Trata-se, em todos os casos, de efeito de autoria enquanto assinatura 
de responsabilização; c) os vestígios da oralidade marcam presença em um texto que 
historicamente estabeleceu-se como sendo de linguagem elitizada, atestando, com isso, a 

2 Dentre os partidos destacamos alguns que seguem, descritos por Dockery (2001): os fariseus compunham o 
partido mais popular na época de Jesus. Acreditavam que as regras de pureza para os sacerdotes em serviço 
no templo deveriam ser estendidas a todos os aspectos da vida, daí sua ênfase na pureza ritual. Já os saduceus 
pertenciam ao partido dos sacerdotes. Sua ênfase estava na dedicação ao templo e sua preservação. Para 
concretizar isso, cooperavam com as autoridades romanas e eram mais abertos às suas infl uências culturais 
do que os fariseus. Os samaritanos, por sua vez, não se consideram judeus, mas descendentes dos antigos 
habitantes do antigo reino de Israel (ou reino da Samaria). São considerados, pelos judeus ortodoxos como 
descendentes de populações estrangeiras, que adotaram uma versão adulterada da religião hebraica; e, como tal, 
recusam-se a reconhecê-los como judeus ou até mesmo como descendentes dos antigos israelitas. Contudo, o 
Estado de Israel reconhece-os como judeus.
3 Existem diferentes hipóteses acerca da passagem da tradição oral para a escrita no registro dos evangelhos. 
Uma delas, constante em  (DOCKERY, 2001), afi rma que apenas um ‘evangelho oral’  estaria por trás dos 
evangelhos, tendo sido transmitido ‘de boca em boca’ antes do registro escrito.
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heterogeneidade constitutiva da linguagem4; d) a passagem de discurso oral para discurso 
escrito concorre para a circunscrição do dizer em uma ordem de verdade, aspecto esse que 
terá implicação direta na análise da dimensão do boato na cena da inquirição.

As condições históricas de produção da inquirição.

Jesus Cristo, fi gura universal, ao menos no contexto ocidental, foi o precursor de uma 
discursividade que fundou um paradigma religioso tributário ao seu nome: o cristianismo. 
Colocado como verdade, a qual é enunciada mais como personifi cação do que como um 
conjunto de dogmas5, esse discurso confi gurou-se controverso desde sua fundação. Contro-
vérsias essas nas quais o próprio Cristo investiu, em diversos momentos, por deixá-las em 
um campo de ambiguidade. E, contemporaneamente, a multiplicidade de crenças, religiões 
e seitas corroboram o discurso bíblico como lugar, por excelência, aberto à interpretação.

Remetendo-nos à idade adulta de Jesus, na etapa fi nal de seu ministério, importa 
adentrar, ainda que brevemente, o quadro político-religioso da época, no intuito de deli-
near as condições de produção em que se insere o quadro da inquirição de Jesus, objeto 
de análise deste estudo.

Vale dizer, inicialmente, que embora na Roma Antiga fosse estabelecida distinção 
entre autoridades políticas e religiosas, essas duas dimensões não eram alheias uma à outra, 
vigorando um forte investimento em manter alinhados os interesses de ambas as esferas 
e, por conseguinte, as alianças entre seus líderes maiores.

Para tanto, é preciso entender como se dava a divisão dos diferentes poderes e como 
se confi guravam os frágeis laços entre uma posição e outra. Para tanto, baseamo-nos em 
exposições feitas por Johnson (2011) e Davidson (1997).

Caifás, sumo sacerdote, amigo de Pôncio Pilatos, era caracterizado como manipula-
dor desonesto e habilidoso, o qual apreciava seu poder como líder espiritual da comunidade 
judaica ortodoxa.  Pôncio Pilatos, governador romano da Judéia, de 26 a 37 A.D., uma 
espécie de procurador, denunciou Jesus porque tinha medo que os líderes religiosos judeus 
o denunciassem a Roma, onde sua posição era frágil (JONHSON, p.133). Davidson (1997) 
acrescenta que o cargo de que Pilatos estava investido dependia do prefeito da Síria. Sua 
residência estava fi xada em Cesaréia, mas esteve em Jerusalém para a festa, a fi m de con-
trolar qualquer revolta ou distúrbio, visto que naqueles tempos “os sentimentos nacionais 
se exaltavam” (p. 982 e 1022). Herodes Antipas, principal rei judeu secular da região, 
não tinha interesse em modifi car o status quo de relacionamentos políticos e religiosos.

Diante desses, e pivô de um jogo de interesses pró-manutenção de favorecimento e 
alianças políticas, estava Jesus, um pregador judeu popular, com grande poder de infl uência 
sobre as massas. Johnson (2011) sublinha que o temor era a proliferação de tumultos, caso 
seus ensinamentos se mostrassem revolucionários.

A postura política e mesmo pessoal de cada um dos líderes comporta sentimentos 
e atitudes contraditórios. E talvez Pilatos seja, dentre todos, o que se mostra mais vacilan-

4 DAVIDSON (1997) registra a possibilidade de o evangelho de Marcos ter servido como fonte para os relatos 
posteriores de Mateus e de Lucas, pelo fato de ao primeiro ter sido delegada a tarefa de escrever a pregação oral. 
E levanta, ainda, a hipótese de que esta tenha sido feita, primeiramente, em aramaico e só mais tarde em grego, 
em virtude da grande expansão da atividade dos apóstolos. Uma das evidências que conferem sustentação à 
referida hipótese, segundo o autor, é a presença frequente de “aramaísmos” no texto grego dos Evangelhos.
5 Vide a afi rmação de Jesus, a qual tem se constituído como uma das premissas do cristianismo: “Eu sou o 
caminho, a verdade e a vida” (João 14:6).
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te, ora tendendo a inscrever-se num lugar de outorga de inimputabilidade a Jesus, ora de 
culpabilidade. Ao perguntar, no vs. 23, do cap. 27 do Evangelho de Mateus6, “Que crime 
ele cometeu?” sinaliza, indiretamente, a possibilidade da inocência de Jesus. E, após a 
inquirição, composta por uma sequência de perguntas, todas com diferentes retornos da 
parte de Jesus, Pilatos joga para a multidão a responsabilidade pelo julgamento. 

Embora se trate do mesmo episódio, cada versão “escolhe” determinados aspectos 
em detrimento de outros, consoante o jogo de imagens em tela. No caso de Mateus, vale 
lembrar que se trata de um judeu escrevendo para seus pares e, neste caso,  importa fazer 
frente ao discurso da responsabilidade/culpabilidade exclusiva de seu povo na crucifi cação 
de Cristo, relativizando-o.  Somente neste Evangelho consta a cena do “lavar as mãos”, da 
parte de Pilatos, e a declaração, simultânea “estou inocente do sangue deste justo, fi que o 
caso convosco”. Em contrapartida, no Evangelho escrito por Marcos, um romano, sobreleva-
-se a interlocução primeira com os romanos e aí, importa circunscrever a culpabilidade 
sobre os judeus. Por conta disso, no relato do evangelista, a sentença fi nal proferida por 
Pilatos é justifi cada, no versículo 15, do capítulo 15, pelo argumento: “Então, querendo 
satisfazer a multidão, soltou Barrabás”. 

Atente-se que, em termos de esquema argumentativo, a conclusão lógica, pode-se 
dizer, é a mesma:

a)Em Mateus: “Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, 
tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: Estou inocente do sangue 
deste justo .” (Mateus 27:24) . →. a culpa não é de Pilatos, é dos judeus.
b)Em Marcos: Então Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou-lhe Barrabás 
e, açoitado Jesus, o entregou para ser crucifi cado.” (Marcos 15:15) → a culpa não 
é de Pilatos, é dos judeus.

Contudo, fi ligranas do esquema enunciativo nos dão pistas para se chegar ao plano 
da discursividade. Em Mateus, a narrativa dá voz ao próprio Pilatos, para justifi car sua 
decisão. Já em Marcos, é o narrador que faz o julgamento acerca do que teria movido a 
decisão de Pilatos. No primeiro caso, por ser o próprio narrador que se auto-inocenta, po-
sição essa fortalecida pelo emblemático “lavar de mãos”, fi ca implicada a acusação externa 
– é preciso defender-se dos conteúdos possivelmente assertados acerca de sua conduta. 
Trata-se de fazer demarcar uma posição que faça frente à discursividade que atravessa seu 
dizer, ou seja, a culpabilidade dos romanos está posta em tela. Já em Marcos, em sendo a 
voz do narrador que asserta sobre a tentativa de agradar à multidão, e não a voz do próprio 
Pilatos, deriva-se um juízo de valor sobre o lugar de onde emanou de fato a sentença – da 
multidão, ainda que Pilatos tenha sido movido por motivos políticos. A atenuação de sua 
responsabilidade marca-se também pela quantifi cação do registro de apelos à multidão para 
que demovesse: um a mais do que em Mateus. Quantifi cação aparentemente neutra, mas 
que acaba por demarcar o esforço de Pilatos por demover a turba enraivecida, ratifi cando 
a possibilidade de sua crença na inocência de Jesus.

Diante disso, pode-se pensar em um domínio de desestabilização da conclusão lógica, 
na medida em que jogos de força implicados no esquema enunciativo apontam para o de-
senho de diferentes posições-sujeito em confronto. E, vale dizer, produzem desestabilizações 
também no discurso sedimentado no decurso do tempo, acerca da culpabilidade exclusiva do 
povo judeu na morte de Jesus Cristo. E o esquema anterior poderia ser assim reinterpretado:

6 Todas as referências bíblicas deste estudo foram retiradas da Nova versão internacional. 
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a)Em Mateus: Pilatos disse “estou inocente do sangue desse homem”, porque preci-
sava negar uma responsabilidade que também era sua. → a culpa está debitada, por 
implicação, aos romanos, representados por Pilatos, e não aos judeus.
b)Em Marcos: É preciso dizer que a decisão de Pilatos decorreu do “querendo satis-
fazer à multidão”, mas ele tendia a acreditar na inocência de Jesus   → a culpa fi ca 
debitada a Pilatos, portanto, é não aos judeus.

É preciso atentar, ainda, para a dupla perspectiva que tecia a discursividade sobre 
Jesus enquanto Messias. Se, de um lado, estava sendo dito como o Filho de Deus, redentor 
da humanidade, de outro, esta fi gura estava associada à profecia da vinda de um humano 
descendente do Rei Davi, que iria reconstruir a nação de Israel e restaurar o reino de Davi, 
o que lhe conferia uma dimensão quase mais política que religiosa, ou produzida a partir 
da imbricação das duas dimensões. Eagleton (2009) comenta, inclusive, que o fato de a 
própria noção da palavra messias ser então ininteligível para os não judeus ajuda a entender, 
talvez, porque, nos relatos, Jesus não afi rma inequivocamente ser o Messias:

A tradição messiânica não tem a ver com a redenção da humanidade, mas apenas com a 
libertação de Israel de seus inimigos políticos. É um tema nacionalista, e essa pode ter 
sido uma razão para que Jesus dele se conservasse distante (EAGLETON, 2009, p.18).

Davidson (1997) afi rma que havia o medo de que Jesus se auto-proclamasse outro 
rei Davi e se tornasse sacerdote-rei. A discursividade que então se constrói a partir da 
posição-sujeito Jesus, talvez para fazer frente às implicações dessa ambiguidade, afi rma 
um reinado de ordem espiritual, o qual era apresentado, diante de interpelações das au-
toridades romanas e judaicas, por meio de estratégias de abertura, tais como perguntas, 
implícitos, linguagem fi gurada e ambiguidades. Isso manteve em suspenso a condenação, 
ao menos por um tempo.

Além disso, se considerada a perspectiva romana, ainda segundo mesmo autor, a 
afi rmação acerca do caráter político, de parte de Jesus, deixaria estes em alerta, já que uma 
possível militância política judaica apresentava riscos de vir a pôr Israel em pé outra vez.

A confi guração do par pergunta-resposta na inquirição

No relato do Evangelho de João (18:19-24)  Jesus é levado primeiramente diante de 
Anás7, sogro e predecessor do sumo sacerdote, onde se confi gura a dimensão eclesiástica 
de seu julgamento, de responsabilidade do sinédrio8. Ao ser interrogado sobre a doutrina 
que pregara, ao que Jesus responde com outra pergunta: “Para que me perguntas assim?” 
, cujo pressuposto sustenta-se pelos argumentos por ele apresentados: a) falei abertamente 
ao mundo; b) sempre ensinei na sinagoga e no Templo, onde se reúnem todos os judeus, 
nada falei às escondidas. E após esse arrazoado contra-argumentativo, sugere que pergun-
tem aos discípulos sobre o que ouviram, indicando-os como sabedores de sua doutrina. O 
desfecho, é que leva uma bofetada, de parte de um dos guardas do Templo.

O par pergunta-resposta não se constitui, portanto, de modo simétrico, dado que 
assume a forma pergunta-pergunta. Contudo, o segmento que ocupa, em tese, o lugar da 
resposta, não deixa de cumprir essa função, pela via da constituição de um domínio de 

7 Davidson (1997) afi rma que ”Anás tinha sido deposto do munus de Sumo sacerdote por Valerius Gratus, 
procurador romano antes de Pilatos, mas ainda exercia sua infl uência sorrateiramente.”
8 O sinédrio consistia no tribunal supremos dos judeus, integrado pelos sumo-sacerdotes, os anciãos e os 
mestres da Lei. Tinha um total de 71 membros, incluindo o seu presidente, cargo que costumava exercer o 
sumo-sacerdote em exercício. (Bíblia de estudo Almeida, 1999).
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resposta. Ao debitar para terceiros (e não quaisquer) a responsabilidade pelo dizer, Jesus 
inscreve sua doutrina numa ordem de estabilidade referencial e, de certo modo, legitimi-
dade – haveria seguidores confessos que testifi cariam ser ele, de fato, o Messias. E não é 
ele que o afi rma. Além disso, o estatuto de sua resposta, que assim acabou se confi gurando, 
não pôde, pela estratégia desencadeada, ser sujeito às condições de veridição empírica, 
mas somente por aquelas desencadeadas pelo raciocínio lógico: “Respondeu-lhe Jesus - Se 
falei mal, dá testemunho do mal; e, se bem, por que me feres?” (João 18:23).

A essa contraposição, segue-se o silêncio retórico, seguido ou preenchido pela prática 
da força: Jesus é amarrado e levado a Caifás, o Grande Sacerdote. Johnson (2011) afi rma 
que o esperado por Anás e Caifás, para conferir legitimidade à acusação, era o depoimento 
de judeus respeitáveis, contudo, o caráter de armação fi cou evidente nas acusações dos 
muitos “contratados”. O evangelho de Marcos afi rma que “seu testemunho não era coe-
rente” (14:59). O debate implicado nesse cenário e contexto tem como pano de fundo o 
estatuto das credenciais das diferentes testemunhas.

A manifestação pública da massa que escolheu Jesus para ser crucifi cado resultou, 
segundo o autor, de ardil montado pelos sacerdotes. Para sustentar essa posição, ele apre-
senta o argumento da alta popularidade de Jesus entre o povo, que soa incoerente com a 
condenação perpetrada pela voz da multidão. Outro argumento é o fato de que os sacer-
dotes detinham o controle do acesso restrito ao pátio da frente do palácio do governador. 
“A experiência moderna nos ensina quão facilmente esses protestos ofi ciais podem ser 
encenados pelos governantes”, afi rma o autor (p.124). 

O valor de verdade deriva, neste caso, não do enunciado em si, mas do lugar do dizer. 
E Jesus antecipa isso, por isso constrói esse lugar, fora de sua elocução, confi gurando, assim, 
efeito de verdade espiritual, contudo, paradoxalmente, ausência de verdade jurídica. Uma 
coisa é ser um líder espiritual, outra, ameaça à hierarquia sacerdotal judaica estabelecida.  

Diante de Caifás, onde se desenrola a segunda parte da inquirição, ainda de cunho 
eclesiástico, acontece diante de Caifás, é apresentada outra confi guração na construção 
retórico-discursiva. Comparem-se os relatos constantes em três dos Evangelhos:

Mateus: Jesus, porém, guardava silêncio. E, insistindo o sumo sacerdote, disse-lhe: 
Conjuro-te pelo Deus vivo que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus.
Disse-lhe Jesus: Tu o disseste; digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do 
homem assentado à direita do Poder, e vindo sobre as nuvens do céu.
Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: Blasfemou; para que pre-
cisamos ainda de testemunhas? Eis que bem ouvistes agora a sua blasfêmia.
Que vos parece? E eles, respondendo, disseram: É réu de morte.
(Mateus 26:63-66).
Marcos: “E levaram Jesus ao sumo sacerdote, e ajuntaram-se todos os principais 
dos sacerdotes, e os anciãos e os escribas. (...) E, levantando-se alguns, testifi caram 
falsamente contra ele, dizendo: Nós ouvimos-lhe dizer: Eu derrubarei este templo, 
construído por mãos de homens, e em três dias edifi carei outro, não feito por mãos 
de homens. E nem assim o seu testemunho era coerente. E, levantando-se o sumo 
sacerdote no Sinédrio, perguntou a Jesus, dizendo: Nada respondes? Que testifi cam 
estes contra ti? Mas ele calou-se, e nada respondeu. O sumo sacerdote lhe tornou 
a perguntar, e disse-lhe: És tu o Cristo, Filho do Deus Bendito. E Jesus disse-lhe: 
Eu o sou, e vereis o Filho do homem assentado à direita do poder de Deus, e vindo 
sobre as nuvens do céu. E o sumo sacerdote, rasgando as suas vestes, disse: Para 
que necessitamos de mais testemunhas Vós ouvistes a blasfêmia; que vos parece? E 
todos o consideraram culpado de morte.”  (Marcos 14: 53 e 57-64)
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Lucas: E logo que foi dia ajuntaram-se os anciãos do povo, e os principais dos 
sacerdotes e os escribas, e o conduziram ao seu concílio, e lhe perguntaram:
És tu o Cristo? Dize-no-lo. Ele replicou: Se vo-lo disser, não o crereis. E também, 
se vos perguntar, não me respondereis, nem me soltareis. Desde agora o Filho do 
homem se assentará à direita do poder de Deus. E disseram todos: Logo, és tu o 
Filho de Deus? E ele lhes disse: Vós dizeis que eu sou. Então disseram: De que mais 
testemunho necessitamos? pois nós mesmos o ouvimos da sua boca. Lucas 22:66-71

Observe-se que nos relatos de Mateus e Lucas9, em vez da formulação de outra 
pergunta no lugar da resposta, há, da parte de Jesus, uma derivação lógica, partindo-se do 
princípio de que a pergunta implica uma afi rmação. A decisão do Grande Sacerdote de 
dispensar as testemunhas também decorre de derivação lógica, na medida em que devolve 
a implicação afi rmativa para o enunciado proferido por Jesus: “Tu o disseste.” “Vós dizeis 
que eu sou.” Já em Marcos, há relato de resposta afi rmativa, antecedida, porém, por um 
intervalo de silêncio.

Do Conselho Superior, Jesus é levado à presença de Pôncio Pilatos, governador 
romano. Trata-se da dimensão civil do julgamento, que se dá no pretório10, na residência 
do governador. Tudo indica que, para a condenação, não bastava o veredicto do segmento 
religioso, era preciso, também, a anuência do Estado. E diante de Pilatos, a estratégia da 
resposta implicatura volta à cena:

“Aí Pilatos perguntou a Jesus: - Você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: -Tu o 
dizes.” ( Mateus 27:11, Marcos 15:2, Lucas 23:3).

Se considerarmos que uma pergunta abre para resposta tanto afi rmativa quanto 
negativa, teremos que a convocação da implicatura na pergunta justifi ca-se não somente 
por uma razão lógica, de conteúdo proposicional implicado, mas principalmente porque ela 
implica conteúdo assertado em outro lugar, antes e independentemente (o pré-construído), 
e que se lhe atravessa, marcando presença. Presença confl itante, é certo, e cujo embate é 
posto em evidência no diálogo ora apresentado. Observe-se parte do diálogo que antecedeu 
este segmento, no relato de João:

 “Pilatos tornou a entrar no palácio, chamou Jesus e perguntou: - Você é o rei dos 
judeus? Jesus respondeu: - Esta pergunta é tua, ou outros falaram a meu respeito?” (João 
18:33-34).

A ordem do boato11, do “estão dizendo por aí” materializa-se enquanto discurso-
-transverso, cujo funcionamento, para Pêcheux (1988, p. 166), “remete àquilo que, classi-
camente, é designado por metonímia, enquanto relação da parte com o todo, da causa com 
o efeito, do sintoma com o que ele designa etc.”. Podemos pensar no efeito metonímico 
como a verdade por alguns reconhecida e que, ao encontrar-se implicada na pergunta de 
Pilatos, põe em cena o efeito de universalidade da assertiva subjacente  - “Jesus é o rei 
dos judeus”- . É para isso que aponta a devolução de Jesus ao questionar se a pergunta 
deriva de afi rmações de terceiros. O discurso transverso materializa, portanto, dizeres 
sobre Jesus que afi rmariam sua autoridade, o que se coloca em posição antagônica ao 
objeto do julgamento. Encontra-se estabelecido um jogo de forças, no qual Pilatos chama 
Jesus à responsabilização acerca do que é acusado, num esforço para que Jesus adentre 
o lugar da “estranha evidência” dos sentidos, ao mesmo tempo em que Jesus recorre à(s) 
voz(es) do(s) outro(s) para legitimar seu lugar e papel. Ao mesmo tempo, a estratégia da 

9  No Evangelho de João, não há o relato dessa segunda etapa da inquirição.
10 Local da residência do governador romano em Jerusalém.
11 A noção de boato será trabalhada na sequência do estudo.
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resposta-pergunta constitui-se construção que pode ser lida como um chamado à inscrição 
do sujeito que pergunta, diante da colocação em tela, por ele mesmo, de duas ordens de 
saberes distintas. Pilatos tenta eximir-se da inscrição, e também circunscreve responsabi-
lidades para a acusação em cena, replicando-lhe:

“Por acaso eu sou judeu? A sua própria gente e os chefes dos sacerdotes é que o 
entregaram a mim. O que foi que você fez?” (v. 35)”.

Jesus treplica, respondendo: “O meu Reino não é deste mundo. Se fosse, os meus 
servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora o meu Reino não 
é daqui” (v.36).

A pergunta como instauração de silêncios e lacunas signifi cantes

Se concebermos a pergunta em sua dimensão gramatical, qual seja, a estrutura de 
interrogação direta, marcada por um sinal específi co, podemos focar o âmbito da pontuação 
como pista para perceber os processos discursivos manifestos no par pergunta-resposta. Para 
tanto, recorremos a Orlandi (2008), em estudo que autora faz acerca da pontuação, no qual 
ela defende, como premissa maior, que “as marcas de pontuação podem ser consideradas 
como manifestação da incompletude na linguagem, fazendo intervir em sua análise tanto 
o sujeito quanto o sentido” (p. 110). Tal se dá, segundo a autora, porque “a pontuação faz 
parte da marcação do ritmo entre o dizer e o não-dizer” (p. 111). O não-dizer, explicitado 
mais adiante por ela como o silêncio constitutivo, o que poderia ter sido dito e não o foi, 
podendo estar no campo do a-dizer, ou como dizer interditado, integra o domínio do in-
terdiscurso na textualização do discurso. 

Situando a refl exão acerca da pontuação na perspectiva do par acréscimo (incisa) e 
falta (elipse), a autora explicita a pontuação como acréscimo que “põe em funcionamento 
os mecanismos de ajuste imaginário entre o discurso e o texto, pondo em jogo a dimensão 
simbólica do sujeito” (p. 112). Isso nos leva a nos perguntarmos sobre por que discurso 
e texto estariam, supostamente, em desajuste. A autora nos responde que a sempre possi-
bilidade dos sentidos múltiplos atesta esse espaço difuso, essa distância não preenchida, 
manifestação, portanto, do processo de subjetivação. A pontuação funciona, portanto, como 
lugar de amarra, de vestígios da articulação do sujeito a um discurso e sua inscrição em 
uma formação discursiva (p. 113).

Essa necessidade de ajuste, pautada por Orlandi como indicativa de lugar de inscrição 
do sujeito, leva-nos a trazer para a discussão a noção de ajustamento, apontada por Gadet12 
como fenômeno enunciativo manifesto na relação questão-resposta numa interrogação e 
explicitada por Pêcheux (1988, p. 193) como ajustamento de um discurso a si mesmo en-
quanto estabelecimento como verdade, “de modo que a própria estrutura da forma-sujeito 
com a relação circular sujeito/objeto se torna o “limite” visível do processo.”

 Esta noção é produtiva para pensarmos o funcionamento discursivo das diferentes 
relações que se estabelecem entre a pergunta e a resposta do modo como são colocadas 
no discurso em tela. Inicialmente, há a relação estabelecida entre a formulação de Pilatos 
e o espaço inaugurado para a(s) resposta(s) de Jesus. Conforme defendemos em Rasia 
(2013), “o ajuste dá-se, em nosso entendimento, no ponto de encontro entre o efeito de 
indeterminação e a circunscrição a um determinado conjunto de saberes ou a uma deter-
minada construção identitária.” 

12 “Uma relação fundamental com a língua”, in: PIOVEZANI, Carlos e SARGENTINI, Vanice. Legados de 
Michel Pêcheux. São Paulo: Contexto, 2011. 
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Na formulação de Pilatos a Jesus há o efeito de abertura, de indeterminação que 

chama à circunscrição, dimensão essa tecida pela resposta, visto que nela se produz o 
efeito de fechamento, e o liame entre a abertura e o fechamento é grafi camente tecido pelo 
ponto de interrogação. Já no caso da resposta na forma de pergunta, tal como formulada 
por Jesus, o efeito de fechamento não se dá, pois mantêm-se os pontos de fuga, de vazão 
dos sentidos, restando o chamado à circunscrição aparentemente obliterado.

A pergunta e a relação com o boato

Outra dimensão a ser considerada na análise em tela diz respeito à convocação, pela 
pergunta de Pilatos, do âmbito do boato, na inquirição a Jesus. Essa dimensão sustenta-se 
pelo modo como evolui o jogo pergunta-resposta, essencialmente pelo esforço empreen-
dido com vistas ao preenchimento das lacunas. Defi nido por Orlandi (2008, p. 134) como 
“notícia anônima que se expande publicamente sem  confi rmação, um modo de dizer em 
que há sempre uma diferença a signifi car, um ruído (protesto ou falta de verdade)”, o boato 
não está, nessa perspectiva, pautado pela disputa verdade x mentira, mas situado em uma 
ordem política do dizer, um fato da linguagem pública, um modo de circulação das palavras.

O formato pergunta-resposta, que confi gura o modo como Jesus responde à inter-
pelação de Pilatos, segundo o relato que conta no evangelho de João, conforme já referido, 
implica o “diz-se-que” da boataria, a indeterminação do “dizem por aí”. Modo esse de 
circulação da palavra que comporta, simultaneamente, efeito de falsidade e de verdade: se 
não há uma autoria atestada, provavelmente é mentira. Por outro lado, se o boato subsiste 
enquanto fato de linguagem, podendo, inclusive, submeter sujeitos ao confronto, tal como 
Jesus faz com Pilatos, é possível de ser inscrito no âmbito da veracidade. Confi gura-se, 
segundo Orlandi (op.cit., p. 131), como “fato relevante para se observar essa faixa do dizer 
que está entre o atestado e o possível.” Nisso consiste a colocação da tomada da palavra 
na ordem do equívoco, ainda nos termos de Orlandi.

Esse situar-se no espaço limítrofe entre verdade e falsidade é bastante signifi ca-
tivo no caso da discursividade que funda o Cristianismo. Atentemos para os relatos de 
milagres de Jesus, na maior parte dos quais, o Mestre pede aos discípulos, seguidores e 
benefi ciados, que “não contem a ninguém”, “Que não espalhem a notícia13”. A injunção ao 
silêncio pode signifi car de modos distintos: pode se tratar de estratégia de auto-proteção, 
resultado da ameaça que Jesus sabia representar às autoridades instituídas, se espalhada 
sua popularidade; ou pode se tratar de uma estratégia de produção do dizer:  “Conhecer, 
controlar e fazer circularem os boatos são uma forma de poder”, segundo Amado (1998), 
apud Orlandi (2008).  

Nos registros de Mateus, Marcos e Lucas, a resposta à pergunta : “- Tu o dizes.”, 
além do chamamento do sujeito que diz à inscrição, conforme já referido, funciona também 
como espaço que dá vida e visibilidade à ordem do boato, dando-o ao conhecimento em 
uma instância de poder e , acima de tudo, controlando-o, porque chamando à assinatura 
da autoria, e com isso gerando as condições necessárias para a produção da legitimidade. 

Ainda com base em Orlandi (2008), a função-autor confi gura-se como lugar de 
legitimação do texto, posto que o coloca sob o prisma da responsabilização e, no caso do 
boato, dilui o caráter de comentário. Por essa razão, sublinha a autora, o boato tende a evitar 
o confronto direto. No caso da inquirição de Jesus, como vimos, há, por parte deste, um 

13 Conforme Mateus 8:4; 9:30; 12:16, por exemplo.
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reclame pela responsabilização, um esforço no sentido de mudar-se o estatuto das afi rma-
ções acerca de sua pessoa. Não por acaso, Pilatos pergunta a Jesus “- O que é a verdade?”, 
após insistir na inquirição: “- Então você é o rei?” e ser mais uma vez confrontado por 
Jesus: “- É o senhor que está dizendo que eu sou rei! Foi para falar da verdade que eu 
nasci e vim ao mundo. Quem está do lado da verdade ouve a minha voz” (João 18:37-38). 

A hermenêutica de cunho teológico colhe, dessa passagem, os fundamentos da fé 
cristã; contudo, não dá para deixar de ver o lugar de dissenso que se instaura, pela voz do 
próprio Cristo, diga-se de passagem. Dissenso que, ao mesmo tempo em que joga a esfera 
para a ordem da indeterminação, joga com um esforço de circunscrição. Eis o equívoco, 
eis o lugar de subjetivação via assinatura dos sujeitos em uma ordem de saber. Livres para 
se submeterem. 

Algumas Considerações Finais

O par pergunta-resposta implica sempre jogo, não necessariamente com vencedor 
e derrotado, mas enquanto construção do que talvez se possa chamar de “consenso”. 
Essencialmente porque a pergunta pode partir do pressuposto do dissenso resultante da 
inscrição em diferentes lugares. Nesse caso, a colocação em cena da pergunta pode ter 
como direcionamento a chamada à resposta passível de deslocar o lugar do dissenso para 
o do consenso, tendo em vista o enquadramento da pergunta dentro de uma determinada 
FD. Ou, ao contrário, pode estar constituindo lugar de visibilidade para a diferença, com 
justifi cativa da ruptura.

No caso em tela, no qual a própria resposta assume a forma interrogativa, delineia-se 
um lugar de convocação da voz do outro na voz do um, ou, em outras palavras, a produção 
de um ponto de convergência entre posições-sujeito antagônicas (a dos seguidores de Jesus 
e a de seus adversários). 

A pergunta emblemática feita por Pilatos “- O que é a verdade?” -  reporta à noção 
de condição de verdade, que, neste caso, extrapola a restrição às construções do modo 
indicativo, as assertivas de conteúdo proposicional. Tal se dá porque a signifi cação da frase 
interrogativa pode ser identifi cada a partir de suas condições de resposta, ou seja, saber o 
que uma frase interrogativa signifi ca reporta a saber aquilo que conta, e em quais circuns-
tâncias, como uma resposta verdadeira. Ora, o espaço da resposta fi guraria, em tese, como 
estabelecimento das circunstâncias em relação à pergunta. O modo como se constitui a 
enunciação de Jesus, jogando a resposta para o campo da abertura, via nova interrogativa, 
com jogo de implicaturas, deixa em aberto o espaço do circunstancial, o qual, em nosso 
entendimento, possibilita que se teça o liame entre subjetivação e história. É este o lugar 
das amarras, dos nós que se estabelecem não sem tensionamento, lugar emblemático 
onde o sujeito se move por entre o paradoxo da singularização não-subjetiva própria dos 
processos históricos de determinação.
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Apraxia e silenciar: formas resistência-revolta por meio de 
uma subtração subjetiva

Maurício Beck1

Resumen: El lenguaje no sólo clasifi ca el mundo, pero nos obliga a decir 
algo sobre ese mundo. No es de extrañar que, en la antigua Grecia, los 
pirronicos se encontraban en difi cultades en su discurso: una vez que pos-
tulan la suspensión (temporal) del juicio como postura fi losófi ca,  como 
no predicar al hablar? Según Montaigne, para evitar la trampa de recurrir 
constantemente a modalizaciones “Yo afi rmo que no afi rmo,” el pirronico 
tendría que basarse en una lengua distinta, una lengua imaginaria, negativa. 
Sin embargo, si consideramos el problema desde la perspectiva del Análisis 
del Discurso, podriamos proponer el silencio como una práctica /apraxia, 
como forma más efectiva de suspensión del juicio?
Palabras-clave: Discurso, silencio, suspension del juicio

Resumo: A língua não somente categoriza o mundo como nos obriga a dizer 
algo acerca desse mundo. Não é para menos que, já na Grécia Antiga, os 
pirrônicos encontravam-se em difi culdades em seu discurso: uma vez que 
postulavam a (momentânea) suspensão do juízo como postura fi losófi ca, 
como não predicar ao falar? Segundo Montaigne, para evitar a armadilha de 
recorrer constantemente à modalizações no estilo “afi rmo que não afi rmo”, 
os pirrônicos teriam de se valer de uma linguagem outra, uma imaginária 
língua, negativa. Entretanto, se pensarmos essa problemática na perspectiva 
da Análise de Discurso, poderíamos propor o silenciar, enquanto prática/
apraxia, como forma mais efi caz de suspensão do juízo?
Palavras-chave: Discurso, silêncio, suspensão do juízo

Com a resistência caminha e se levanta um silêncio terrível: o 
silêncio que acusa e põe o dedo na ferida. EZLN

1. O Fascismo da Língua

Gostaria de começar o presente texto retomando a aula inaugural de Roland Barthes 
no Colégio de França em 1977. Das palavras de Barthes naquele janeiro francês quero 

1  Pós-doc FAPERJ/UFF
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partir da sua mais controvertida e famosa asserção “a língua, como desempenho de toda 
linguagem, não é reacionária, nem progressista, ela é simplesmente: fascista; pois o fas-
cismo não é impedir de dizer, é obrigar a dizer.” (BARTHES, p. 14).

O semiólogo francês remonta ao conceito de língua numa base estruturalista, se-
gundo a qual essa é entendida como sistema de signos e um “princípio de classifi cação” 
(SAUSSURE, p. 17), ou uma faculdade mais geral, que comanda os signos. De modo que 
estes não são etiquetas avulsas coladas, conforme uma razão qualquer, aos entes no mundo. 
Em outras palavras, a língua até pode ter como característica remeter a algo que não é 
ela mesma (mundo, entes, referente, etc.), mas para remeter a esse algo, necessariamente 
deve classifi cá-lo, ordená-lo conforme princípios imanentes de organização signifi cante. 
É por isso que Saussure pode suprimir o referente no estudo do sistema linguístico, uma 
vez que a natureza dos “referentes no mundo” não interferem na língua enquanto forma e 
em suas leis específi cas. Não é novidade dizer que na perspectiva com que trabalhamos, (a 
da Análise de Discurso formulada pelo círculo de intelectuais em torno do fi lósofo francês 
Michel Pêcheux entre as décadas de 60 e 70 do século passado), essa autonomia da língua 
é relativizada, uma vez  que está inscrita na história enquanto relações de forças de ordem 
material, mas deixemos em suspenso essa diferença por ora. 

Retomemo-nos às palavras de Barthes ([1978]. 2007): 

“A linguagem é uma legislação, a língua é seu código. Não vemos o poder que re-
side na língua, porque esquecemos que toda língua é uma classifi cação, e que toda 
classifi cação é opressiva: ordo quer dizer, ao mesmo tempo, repartição e cominação. 
Jakobson mostrou que um idioma se defi ne menos pelo que ele permite dizer, do 
que por aquilo que ele obriga a dizer. (p.12) […] a língua é imediatamente asser-
tiva: a negação, a dúvida, a possibilidade, a suspensão de julgamento requerem 
operadores particulares que são eles próprios retomados num jogo de máscaras 
linguageiras ; o que os linguistas chamam de modalidade nunca é mais do que um 
suplemento da língua, aquilo através de que, como na súplica, tento dobrar seu poder 
implacável de constatação”. (p.14, grifos meus).

O fascismo da língua em Barthes está por conseguinte imbricado ao caráter en-
clausurador assertivo da estrutura das línguas. É nessa estrutura obrigatória que o poder 
se inscreve enquanto “parasita de um organismo trans-social” (Ibid. p. 12) nas palavras 
do semiólogo. 

Entretanto se a imbricação língua&poder é própria à teoria barthesiana, a questão 
do caráter assertivo das línguas  remonta há bem mais tempo na história das ideias e do 
pensamento. Remonta por exemplo aos céticos pirrônicos (cuja fi losofi a foi registrada por 
Sexto Empírico no séc. II). Para os agora chamados céticos clássicos o caráter assertivo da 
língua se colocava como um problema, uma vez que os pirrônicos  defendiam a suspensão 
do juízo como melhor postura fi losófi ca para alcançar a felicidade (eudaimonia). Entre 
duas ou mais teorias ou explicações (fi losófi cas) confl itantes, os céticos consideravam que 
não havia como decidir pela verdade. Restava suspender o juízo e esperar por melhores 
condições de discernibilidade. 

Ressalto que a posição almejada  pelos céticos clássicos não é a de moderação, que 
escolheria o “melhor de cada lado”. É, antes, uma posição de suspensão do “martelo do juiz”.  
Além disso, a verdade não é tida  como eternamente inalcançável para os pirrônicos, pois 
afi rmar a impossibilidade da verdade é também uma asserção dogmática, própria aqueles 
que os gregos nomeavam acadêmicos (e que corresponderia aos nossos céticos modernos).  
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Os céticos se posicionavam a favor da ataraxia (imperturbabilidade) e da afasia (não 

predicação). Nesse último caso, não se tratava exatamente de nada falar, mas de falar sem 
predicar. A contradição com que se depararam, segundo El-Jaick (2009) foi de que a “língua 
da vida comum” (que os céticos preferiam à língua especializada dos teóricos dogmáticos 
ou acadêmicos)  é assertiva, é predicativa. Assim toda modalização acaba recaindo na 
contradição sintetizada no seguinte oximoro: “não afi rmo que afi rmo (EL-JAICK, 2009, 
p. 162)”. Para os pirrônicos, haveria a necessidade de outra língua.:

Acreditamos que Sexto [Empírico] use a linguagem comum também quando expli-
ca a seus leitores o que é o pirronismo. Por isso, mescla exemplos cotidianos com 
exemplos fi losófi cos. Mas como o dogmático existe, o cético precisa retirar toda 
assertividade do discurso comum. O ideal seria que o cético, como certeiramente 
enxergou Montaigne, tivesse uma linguagem negativa, de modo que a linguagem 
do cético fosse oca de assertividade – assertividade que comparece na linguagem 
comum. (Idem, p. 161).

Nas contradições e armadilhas que ameaçavam a  posição de suspensão do juízo 
no pirronismo já encontramos a estrutura assertiva e obrigatória da língua de que Barthes 
nos falará mais de mil anos depois do Sexto Empírico ter registrado na história da fi loso-
fi a essa singular postura que recusa a predicação assertiva e se imiscui em modalizações 
como a seguinte: 

“O mel aparece para nós como doce (e isto nós garantimos, pois nós percebemos 
doçura através de nossos sentidos), mas se ele é também doce em sua essência é para 
nós matéria de dúvida, uma vez que isso não é uma aparência, mas um julgamento 
com relação à aparência”. (SEXTUS EMPIRICUS, p. 34)

Apesar desse belo e sutil movimento de não-afi rmar-já-afi rmando, se acreditar-
mos em  Montaigne e em Barthes, as modalizações são suplementos  da língua que não 
conseguem de todo driblar o que a língua tem de assertivo e obrigatório. Vimos que para 
Montaigne, a saída seria uma linguagem imaginária negativa. 

E na perspectiva discursiva, como poderíamos pensar essa prática da recusa em 
predicar? Como suspender a predicação? 

Ao colocar essa questão para a Análise de Discurso não estou necessariamente cor-
roborando a postura fi losófi ca dos pirrônicos, mas mais interessado em encontrar formas 
de recusa e de subtração aos ditames obrigatórios da língua na acepção de Barthes.  Antes 
de avançar, porém, é pertinente retomar algumas diferenças teóricas entre a linguística 
saussureana, a semiologia de Barthes, de um lado, e a Análise de Discurso, de outro. Como 
já mencionei, se para Saussure, e também para Barthes, a língua é entendida como um 
sistema dotado de leis imanentes, para a Análise de Discurso, aquela é um sistema com sua 
regularidade própria, mas cuja autonomia é relativa (para usar a expressão althusseriana). 
Contudo, o que mais interessa para a presente questão é a diferença na cisão língua/fala. 
Em Análise de Discurso, não trabalhamos com a noção de fala, mas com a de discurso. 
E a noção de discurso como a forma de expressão material da Ideologia, forma regulada 
por um todo complexo com dominante que determina o que pode e deve ser dito a partir 
de uma posição dada, em dadas condições de produção históricas. Eis certa convergência 
com a asserção de Barthes, para nós, analistas, não só a língua, mas a prática discursiva 
por si obriga ou, em outros termos, assujeita aquele que fala a regularidades impostas por 
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condições externas. Como afi rma Orlandi (2009, p.263), “às relações de poder interessa 
menos calar o interlocutor do que obrigá-lo a dizer o que se quer ouvir.”.

O que resta a saber é: pode o sujeito se subtrair ao rito discursivo? Uma vez inter-
pelado o indivíduo em sujeito, há possibilidade de recusar a injunção ao dizer (idem, p. 
264)? Há como não tomar posição em dado ritual, cujas coordenadas pre-estabelecidas não 
potencializariam uma ruptura com o funcionamento reprodutivo da ideologia?  

As formas de resistência do sujeito por meio de formações inconscientes já nos 
são conhecidas. Atos falhos, lapsos, chistes são modos de subversão no tempo de um re-
lâmpago em que a insistência do inconsciente emerge e evanesce e faz os rituais falharem 
(PÊCHEUX, [1978], 1997). Contudo, se desde Althusser entendemos a ideologia dominante 
como prática que assegura a reprodução das relações de dominação-exploração-segregação 
por meio de sua repetição incessante, ainda que sujeita à falhas, então não é possível pensar 
na suspensão, ainda que momentânea, de sua repetição como uma forma de desobediência 
civil?  As formulações de Orlandi sobre as formas do silêncio não permitiriam pensar no 
silenciar como uma apraxia revoltosa? Eis as pistas que perseguirei daqui por diante: a 
apraxia e o silenciar. Este último, diferente de calar (que oprime) o outro, defi nido, se-
gundo Orlandi (idem), como o silêncio do oprimido que resiste à dominação. Pois bem, 
comecemos pelo silêncio.

2. Considerações sobre o silêncio 

Tomo como um oportuno ponto de partida uma citação do fi lósofo esloveno Slavoj 
Žižek (2008, p. 209-210):

“O fato primordial não é o Silêncio (à espera de ser quebrado pela Palavra divina), 
mas o Ruído, o murmúrio confuso do Real, no qual ainda não há nenhuma distinção 
entre fi gura e fundo. O primeiro ato criativo, portanto, é criar silêncio – não que o 
silêncio seja quebrado, mas o próprio silêncio quebra, interrompe,  o murmúrio do 
Real, abrindo assim uma clareira em que as palavras podem ser ditas. Não há discurso 
propriamente dito sem esse fundo de silêncio: como sabia Heidegger, todo discurso 
responde ao “som do silêncio”  É preciso muito trabalho para criar silêncio, para 
cercar seu lugar do mesmo modo que um vaso cria seu vazio central.” 

Dentro da  perspectiva do fi lósofo, o silêncio é entendido como produto de um 
trabalho (humano). Ele é resultado de práticas sociais que constituem um espaço de si-
lêncio delimitado pelo incessante ruído do Real. Parafraseando Churchill, diríamos que 
o silêncio resulta de muito sangue, suor e lágrimas. Em outras palavras, é fruto de muita 
disciplina, de muito trabalho (tripalium). Para Žižek,  a possibilidade do discurso se abre 
com o “som do silêncio”, sem este só teríamos uma infi ndável algazarra indisciplinada, 
um perene murmúrio indistinto. 

Não há, por conseguinte, um silêncio in natura. Sendo fruto do trabalho humano, 
o silêncio, para existir, necessita do que Freud chamava cultura ou civilização. Ou seja, o 
silêncio emerge no estado desnaturado (artifi cial) que o homem instaura com suas práticas 
socialmente coordenadas.O silêncio seria algo como um artefato produzido pelos homens, 
como o vazio do vaso da analogia žižekiana. 

É curioso notar que a cosmogonia dos indígenas do sudeste mexicano (base social 
dos zapatistas citados mais adiante) pensa o ruído como anterior ao silêncio na aurora do 
mundo. Com efeito, em um diálogo imaginário do Velho Antônio, personagem indígena sábia e 
ancestral, com o Subcomandante Marcos (suposto porta-voz zapatista), há a seguinte narrativa:
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“Entonces los dioses se buscaron un silencio para orientarse otra vez, pero no lo 
encontraban por ningún lado  al silencio, a saber dónde se había ido el silencio y 
con razón porque mucho era el ruido que había. Y desesperados se pusieron los 
dioses más grandes porque no encontraban el silencio para encontrarse el camino 
y entonces se pusieron de acuerdo en una asamblea de dioses y mucho batallaron 
para la asamblea que se hicieron porque mucho era el ruidero que se había y por fín 
acordaron que cada uno buscara un silencio para encontrar el camino y entonces se 
pusieron contentos por el acuerdo que tomaron pero no muy se notó porque había 
mucho ruido. Y entonces cada dios comenzó a buscarse un silencio para encontrarse 
y empezaron a buscar a los lados y nada, y arriba y nada, y abajo y nada, y como ya 
no había por dónde buscar un silencio pues empezaron a buscarse dentro de ellos 
mismos y empezaron a mirarse adentro y ahí buscaron un silencio y ahí lo encontraron 
y ahí se encontraron y ahí encontraron otra vez su camino los más grandes dioses, 
los que nacieron el mundo, los primeros.” (EZLN, 1997)

O ruído primeiro, entre os deuses dessa cosmogonia ameríndia, impedia o entendi-
mento e difi cultava encontrar seu caminho (seu itinerário) em um tempo em que o tempo 
ainda não se contava. O silêncio surge como possibilidade de sentido.

Cabe ainda mencionar que a perspectiva de žižekiana acerca do silêncio pode ser 
uma abordagem interessante para avançar, em uma ótica materialista, a tese empreendida 
pelo viés da lógica de Tfouni (2008, p. 368.) de que o interdito, como “um operador fun-
dante, constitutivo estruturante e universal da linguagem,” teria primazia em relação ao 
silêncio. Talvez se possa dizer que entre as práticas que engendram o silêncio esteja a do 
interdito, uma vez que para Tfouni a interdição é condição para o silêncio, enquanto espaço 
diferencial, e possibilidade do dizer (justamente porque impede o tudo dizer).

3. O silêncio e seus sentidos

Neste subcapítulo e no próximo apresentarei alguns excertos atualizados de um 
capítulo “O Silenciar zapatista: quem cala dissente?”de minha tese de doutorado (BECK, 
2010). Trata-se de uma retomada, reformulação e avanço em uma série de questões in-
vestigadas naquele outro momento. 

Há dois autores historicamente distantes, mas que, de acordo com Auroux (1998), 
desenvolveram importantes estudos acerca do domínio do silêncio. Estes autores são o 
abade Dinouart ([1771] (2001)) e Eni Orlandi (2007). Por ora, remonto ao abade, por ser 
menos conhecido do analistas, no momento do gesto de análise, retomarei as imprescin-
díveis formulações de Orlandi.

Dinouart é autor de um tratado acerca da Arte de Calar , livro de retórica cristã. 
Entretanto, para Haroche e Courtine (2001), prefaciadores da versão brasileira do livro, 
ainda que aborde o silêncio na ótica religiosa católica, Dinouart não discorre sobre o 
silêncio contemplativo ou sobre o inefável, mas sim sobre a “arte de fazer alguma coisa 
ao outro pelo silêncio”. (HAROCHE; COURTINE, 2001, p. VIII, grifo dos autores). Essa 
espécie de semiótica do silêncio, na defi nição de Haroche e Courtine, é permeada por uma 
ética da prudência atenta às circunstâncias “conforme o tempo e o lugar em que se está no 
mundo” (Ibid. p. XXX.) e que faz do sujeito calado um engenheiro da ocasião ao conter 
sua língua (uma vez que haveria na palavra o perigo de uma despossessão de si). Ainda 
segundo Haroche e Courtine, esta arte da tacita signifi catio é menos uma arte de governar 
o outro do que uma forma de resistir a seu domínio. 
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O discurso cristão de Dinouart postula um sujeito dotado de livre arbítrio capaz 

de fazer escolhas efetivas e conscientes entre o bem e o mal.  Há, ainda assim, em sua 
concepção de silêncio algo que ressoa as teorizações da Análise de Discurso. Dinouart 
não defi ne o silêncio como um vazio de sentidos, como um negativo da linguagem verbal. 
O silêncio é dotado de potência para afetar os outros sujeitos, afetar a relação (de forças) 
entre os sujeitos de modo acarretar efeitos políticos. 

Na perspectiva aberta por Dinouart (2001, p. 15-16), poder-se-ia interpretar o silenciar 
como uma cautela, “o silêncio é prudente quando se sabe calar oportunamente, conforme o 
tempo e o lugar que se está no mundo”. Uma forma de silêncio artifi cioso (tático) com efeitos 
de surpresa e desconcerto. Um silêncio político porque prudente, “que se poupa, que se con-
duz com circunspecção, que não diz tudo o que pensa, que nem sempre explica sua conduta 
e seus desígnios”.  De todo modo, o silenciar não é intrinsecamente negativo, não constituí 
um vazio sem signifi cado; pelo contrário, está prenhe de sentidos e de efeitos políticos. 

 Uma vez apresentadas as formulações teóricas, passo a um breve gesto de análise 
do silenciar como apraxia cujos efeitos políticos não são negligenciáveis.

4. O Silenciar Zapatista como exemplo de uma apraxia revoltosa

Apesar de, ou justamente porque, Exército Zapatista de Libertação Nacional (or-
ganização composta majoritariamente de indígenas e localizada no sudeste mexicano), 
se tornou mundialmente conhecido por meio de declarações, comunicados e cartas desde 
seu levante armado em janeiro de 1994, numa franca guerrilha de palavras (difundidas, 
sobretudo, na rede mundial dos computadores), seus inesperados momentos de silêncio 
foram capazes produzir efeitos de grande alcance político

“O Silêncio tem sido uma das repostas dos zapatistas à estratégia de guerra do go-
verno. [...] Ironicamente, o silêncio do comando se ouve com a mesma força que sua 
palavra de ontem. Longe de ter perdido espaço na vida política nacional, o zapatismo 
se mantém, sem publicar uma só frase, no centro da tormenta. “Quem permanece em 
silêncio é ingovernável”, disse Ivan Illich”. ( NAVARRO, [1998], 2002.)

Essa citação é de junho de 1998, dias após um ataque da infantaria do exército 
mexicano (com a ajuda de tanques, aviões e helicópteros) ao município de San Juan de 
la Libertad ou el Bosque – Chiapas, no território autônomo rebelde. A consequência mais 
dramática do acontecido foram as execuções de rebeldes civis.  Somente no mês seguinte 
(julho de 1998), os zapatistas  difundem a Quinta Declaração da Selva Lacandona. Nesse 
texto, além de explicitar seu posicionamento frente aos acontecimentos, há recorrentes 
menções ao silêncio do opressor e ao seu silêncio de resistência: este último é signifi cado, 
da mesma forma que a palavra zapatista, como uma arma:

“Mientras el gobierno amontonaba palabras huecas y se apresuraba a discutir con un 
rival que se le escabullía continuamente, los zapatistas hicimos del silencio un arma 
de lucha que no conocía y contra la que nada pudo hacer, y contra nuestro silencio 
se estrellaron una y otra vez las punzantes mentiras, las balas, las bombas, los gol-
pes. Así como después de los combates de enero de 94 descubrimos en la palabra 
un arma, ahora lo hicimos con el silencio. Mientras el gobierno ofreció a todos la 
amenaza, la muerte y la destrucción, nosotros pudimos aprendernos y enseñarnos 
y enseñar otra forma de lucha, y que, con la razón, la verdad y la historia, se puede 
pelear y ganar... callando”. (EZLN, 1998)
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Entretanto, uma vez que meu escopo é analisar os efeitos do silenciar zapatista e 

não propriamente o discurso do Exército Zapatista de Libertação Nacional (EZLN) sobre 
seu silêncio2, remontemo-nos aos acontecimentos precedentes e ao intervalo de cem dias 
de silenciar zapatista. Em março do mesmo ano, ocorreram espancamentos de crianças 
e encarceramento de mulheres e homens no município autônomo de Tierra y Libertad, 
em Chiapas, após um ataque do exército mexicano. Também naquele mês, observadores 
internacionais, presentes na região do confl ito armado, foram expulsos do país. Essa 
ofensiva bélica do governo obstaculizou qualquer diálogo pacífi co com os insurgentes 
zapatistas, ao mesmo tempo em que foi um retrocesso na luta pelos direitos constitucionais 
dos povos indígenas.

 
“O desgaste governamental tem sido produto tanto das incongruências internas […] 
como do choque desta com os povos em resistência pacífi ca e com amplas franjas da 
sociedade civil nacional e internacional. O silêncio zapatista tem incrementado os 
custos da estratégia ofi cial. Ao fazer-se invisível ao comando do EZLN, tem eviden-
ciado a verdadeira natureza da ofensiva governamental”. (NAVARRO, [1998], 2002.)

O silenciar zapatista, o hablar callando (cf. o oximoro do EZLN, 1998)  permitiu 
que todos ouvissem a estrondosa ofensiva bélica do governo mexicano. Este “silêncio 
corrosivo”3, signifi cou, para todos os sujeitos atentos ao seu repentino mutismo, a violência 
do antagonista. Por outro lado, para os próprios zapatistas, seu silenciar funcionou como 
um tempo para “a ‘respiração’ (o fôlego) da signifi cação; um lugar de recuo necessário 
para que se possa signifi car, para que o sentido faça sentido” (ORLANDI,2007, p. 13) Não 
esquecendo que o EZLN regularmente se retira de cena para consultar as comunidades 
autônomas chiapanecas por meio de assembleias e conselhos. Além disso, a temporalidade, 
própria aos indígenas da Selva Lacandona (área de atuação dos zapatistas), possui um ritmo 
próprio de se signifi car “que supõe o movimento entre o silêncio e linguagem” (Ibid. p. 25.)

Ademais, para Orlandi, se na linguagem há certa estabilização do movimento de 
sentidos, no silêncio “sentido e sujeito se movem largamente”.4 Nessa perspectiva, o silêncio 
é compreendido como “a matéria signifi cante por excelência, um continuum signifi cante”. 
( Ibid. p. 27.) Em outras palavras,  “o silêncio é. Ele signifi ca. Ou melhor, no silêncio, o 
sentido é.” (Ibid. Grifos da autora.)

Orlandi (2007) confere um estatuto positivo ao silêncio, uma instância antes relegada 
ao negativo e às margens do verbal (não dito). Defi nido como instância em que os sentidos 
e os sujeitos estão em movimento (em que os sentidos são), o silêncio possui  consistên-
cia ontológica, ou melhor,  consistência material.  É possível afi rmar que no silêncio os 
direcionamentos ideológicos de sentido se encontram momentaneamente suspensos em 
suas possibilidades de realização:

2 Cf. Artigo de Avilla (S.D.), que tomou como objeto de análise justamente o discurso do EZLN acerca de seu 
silenciar com vistas a compreender o processo de signifi cação do discurso del silencio. Ademais, nesse artigo, 
assim como no de Perez (2004) e no de Kohan (2003), constam referências históricas ao silenciar recorrente 
dos zapatistas no transcurso dos anos.  Uma vez que não tive a pretensão de ser exaustivo, tomei somente o 
supracitado episódio de recusa a dizer para fi ns de análise. 
3 ORLANDI, 2007, p.13. Este efeito político é ressaltado no discurso do EZLN sobre seu próprio silenciar:“Y 
trajo la guerra el gobierno y no obtuvo respuesta alguna, pero su crimen siguió. Nuestro silencio desnudó al 
poderoso y lo mostró tal y como es: una bestia criminal. Vimos que nuestro silencio evitó que la muerte y la 
destrucción crecieran.” (EZLN, 1998).
4 Conforme Orlandi, em ‘As formas do Silêncio. No Movimento dos Sentidos’ (2007)
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“A polissemia, nessa perspectiva, é função do silêncio, pois permite a relação – ainda 
que indireta e sempre mediada – do sujeito com o interdiscurso (a exterioridade). 
Relação que produz indistinção, instabilidade e dispersão.” (Ibid, p. 158.)

Esse efeito de indistinção ou suspensão parece atuante no silenciar zapatista. 
Acontecimentos violentos concretos e traumáticos exigem inelutavelmente uma tomada 
de posição  e um trabalho simbólico dos sujeitos (tanto à esquerda, quanto à direita do 
espectro político mexicano). 

Dito isso, cabe lançar algumas questões: uma vez que a ideologia dominante oblitera 
o antagonismo, então a ideologia antagônica deveria, em contraste, ressaltar tal confl ito, 
questionar as evidências da matriz de sentidos hegemônica. Contudo, e  se a crítica ide-
ológica não necessariamente acarretar um efeito político de fortalecimento das posições 
antagônicas? E se esse efeito já for esperado, se for uma fala silenciadora (ORLANDI, 
2009), parte do ritual ideológico?  E se essa crítica reconhecida fosse um modo de sub-
trair a possibilidade de as massas, ousarem pensar por si mesmas5? Talvez, a injunção por 
um posicionamento dos zapatistas naquele momento fosse a demanda por uma posição 
de vanguarda “esclarecida”, supostamente portadora de um saber régio6 sobre o real do 
antagonismo social. Demanda essa semelhante àquela, criticada por Althusser (1978), a 
dos militantes infantilizados pelo Partido Comunista Francês que sempre liam a posição 
da “linha justa do partido”, no jornal do partido, para somente então se posicionarem 
acerca de dado  assunto.

Acredito que, na perspectiva que tratava anteriormente, o modo mais apropriado 
de suspender o juízo (suspender a categorização da língua ou o direcionamento ideológico 
dos sentidos) é por meio do silenciar. “O homem nunca é tão dono de si mesmo quanto no 
silêncio: fora dele, parece derramar-se, por assim dizer, para fora de si e dissipar-se pelo 
discurso; de modo que ele pertence menos a si mesmo do que aos outros” (DINOUART, 
[1771] 2001, p. 13.) Em contraste, no silenciar, a movência dos sentidos e a polissemia 
permanecem possíveis para outros sujeitos, fora do circuito reconhecido de porta-vozes 
(um sujeito suposto saber político?). O lance de dados se mantém momentaneamente em 
suspensão, para usar a imagem de Milner, retomada por Tfouni (2008, p. 359)

“Quanto ao dito, no momento anterior ao lançamento dos dados, ele é um conjunto 
de possibilidades sem limites, correspondendo a um suposto “possível absoluto”, 
mas que seriam possibilidades em suspenso, ou seja, antes do lançamento dizer ne-
nhum pode ser atualizado (vemos aqui a categoria do impossível). No entanto, para 
que haja enunciação, o corte é necessário, ou seja, é preciso lançar os dados. Com o 
inevitável (ou necessário) lançar dos dados, o enunciado passa a ser contingente, já 
que o resultado do lance poderia ser outro, mas é também impossível, porque depois 
de lançados, não se apaga mais o resultado”.

Ainda que seja inevitável lançar os dados, ou ainda que diante dos fatos os sujeitos 
sofram a injunção a dizer e a interpretar, a suspensão momentânea do ritual pelo silenciar (como 

5 “Ninguém pode pensar do lugar de quem quer que seja: primado prático do inconsciente, que signifi ca que é 
preciso suportar o que venha a ser pensado, isto é, é preciso ‘ousar pensar por si mesmo’” (PÊCHEUX, [1978],  
1997, p. 304)
6 Símile à ciência régia, criticada por Pêcheux (2002), que funcionaria na certeza de que “os proletários, as 
massas, o povo... teriam tal necessidade vital de universos logicamente estabilizados que os jogos da ordem 
simbólica não os concerniriam!” (ibid, p. 53) Novamente cabe mencionar o discurso do EZLN sobre seu 
silenciar: “Vimos que, callando, mejor podíamos escuchar voces y vientos de abajo, y no sólo la ruda voz de la 
guerra de arriba.” (EZLN, 1998).
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uma forma de auto-interdição?) permite que outros se incumbam de interpretar o lançamento 
de dados. A interpretação de Avila (s.d.) converge com a minha neste ponto: “El discurso del 
silencio no es completamente mudo, pues [...] genera la opinión de amplios sectores.” 

De fato, nesse caso, o silenciar parece potencializar – pela movência dos sentidos 
e dos sujeitos confrontados com o Real dos antagonismos sociais – interpretações outras, 
não atreladas a uma referência de vanguarda “esclarecida” que, em termos psicanalíticos, 
seria algo como “o sujeito suposto saber”. Não responder à demanda e furtar-se à injunção a 
dizer no momento em que o Real do acontecimento ainda não foi submetido à tentativas de 
simbolização, é um modo de desestabilizar o ritual que rege o direcionamento dos sentidos. 
Referindo-se a outro episódio de silêncio do EZLN (2001- 2003), Kohan (2003, p. 42)  
ressalta a relação do silenciar zapatista com atributos específi cos dos povos ameríndios:

“Um ano e sete meses de silêncio zapatista não devem surpreender, mas também não 
devem ser confundidos. O silêncio não signifi ca omissão, complacência ou legitima-
ção. Ele é uma das formas de expressão de muitos povos indígenas em América Lati-
na. É também uma forma de lutar e propagar  uma maneira diferenciada de entender 
o discurso, a fala, a palavra. Os zapatistas o dizem explicitamente: o silêncio é algo 
que deve ser cuidado e preservado... É uma forma de resistência.  É também sinal 
de uma outra forma de entender e praticar política. Afi nal, é outra forma de vida”.

Ademais, é preciso não esquecer um aspecto singular na história do levante zapa-
tista. Sua organização campesino-militar se engendrou na clandestinidade e, portanto, no 
silencioso e discreto trabalho de formação militar e articulação política com as comunidades 
indígenas. Durante a década de 1980, os zapatistas organizaram-se e movimentaram-se 
discretamente, sigilosamente. É com o levante de 1994 que o Comitê Clandestino Re-
volucionário Indígena – Comando Geral do Exército Zapatista de Libertação Nacional 
se constituirá como o suposto porta-voz dos “sem voz” - aqueles segregados do espaço 
político mexicano. Acredito que algo daquele silêncio histórico de centenária resistência 
indígena – que não falava “do lugar que se ‘espera’ que ele fale”  (Orlandi, 2007, p. 58) –, 
parece ressoar, prenhe de sentidos, na atual apraxia do  silenciar zapatista.

5. Bartleby: o escrivão ágrafo

O homem é dono do que cala e escravo do que fala.
Freud

Cabe ainda indagar: é o silenciar zapatista, essa espécie de suspensão do falatório 
(este entendido no sentido que Heidegger ([1927] 2005)  lhe confere: como a possibilidade 
de tudo entender, mas sem que aconteça uma efetiva compreensão), uma efi caz prática 
política? Para começar a responder essa questão, caberia precisar o termo: ao invés de 
caracterizar o silenciar como prática, prefi ro defi ni-lo como apraxia, como uma forma de 
recusa em praticar/predicar. Desse modo, podemos trazer novamente Žižek, ainda que o 
fi lósofo mantenha um distanciamento crítico em relação ao zapatismo:

“o perigo não é passividade, mas pseudoatividade, ânsia de ser ativo e participar. 
As pessoas intervém o tempo todo, tentando “fazer alguma coisa”, acadêmicos 
participam de debates sem sentido;  a coisa realmente difícil é dar um passo atrás e 
retirar-se daquilo. Os que estão no poder muitas vezes preferem até uma participação 
crítica em vez do silêncio – só para nos envolver num diálogo, para se assegurar de 
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que nossa passividade ameaçadora seja rompida. Contra esse modo interpassivo, 
em que somos ativos o tempo todo para assegurar que nada mudará realmente, o 
primeiro passo verdadeiramente decisivo é retirar-se para a passividade e recusar-
-se a participar. Esse primeiro passo limpa o terreno para uma atividade verdadeira, 
para um ato que mudará efetivamente as coordenadas da cena”.  (Žižek, 2010, p. 37)

Para além dos zapatistas, o silenciar ou o gesto de recusa em participar remete a  
outros sujeitos subversivos que gostaria de mencionar:  Bartleby e companhia, livro do 
catalão Enrique Vila-Matas, narra a trajetória de literatos que, subitamente, cessaram sua 
escrita (Rimbaud, Kafka, etc.). Todos eles tomados pela síndrome Bartleby.  

Personagem inventada pelo escritor Melville, Bartleby, que trabalha como escritu-
rário em Wall Street, profere o enunciado Preferia não fazer como resposta modalizada, 
mas insistente às ordens e demandas de seu chefe. Esse enunciado lembra o já citado 
oximoro pirrônico não afi rmo que afi rmo, pois  funciona como recuo diante da injunção (a 
predicar/a praticar) ou, segundo Agamben ( 1993,  p. 35.), é “potência de não escrever”[...] 
e “impotência que se vira para si própria”.

Ou, nas palavras de Deleuze 

“PREFERIA NÃO. A fórmula tem variantes. Às vezes ela abandona o futuro do 
pretérito e se torna mais seca: PREFIRO NÃO. I prefer not to do. Outras vezes, 
nas última ocasiões em que surge, parece perder seu mistério ao reencontrar tal ou 
qual infi nitivo que a completa e que se engancha a to: “prefi ro calar-me”, “preferiria 
não ser pouco razoável”. […] A fórmula germina e prolifera. A cada ocorrência, é o 
estupor em torno de Bartleby, como se se tivesse ouvido o Indizível ou o Irrebatível. 
E é o silêncio de Bartleby, como se tivesse dito tudo e de chofre esgotado a lingua-
gem. [PREFERIA NÃO] uma breve fórmula na aparência, quando muito um tique 
localizado que ocorre por vezes. No entanto, o resultado, o efeito é o mesmo: cavar 
na língua uma espécie de língua estrangeira e confrontar toda linguagem com 
o silêncio, fazê-la cair no silêncio”. (DELEUZE, 2011. p. 92,93,96, grifos meus.)

Algo fi ca em suspenso por meio de uma subtração subjetiva. Com efeito, para 
Žižek (2010, p. 484.) “a ‘ política de Bartleby’: mais do que resistir ativamente ao poder, o 
gesto de Bartleby, que ‘prefere não fazer’, suspende o investimento libidinal do sujeito no 
poder – o sujeito deixa de sonhar com o poder.”. Subtração subjetiva, silenciar e apraxia, 
nessa ótica, seriam formas corrosivas de desobediência civil, fórmula arguta proposta por  
Pérez (2004) em El Silencio como forma de Resistencia Civil.

Para encerrar, cabe ainda ressaltar que não tomo o silenciar ou a apraxia como  
formas de resistência-revolta fora de dadas condições de produção discurso-ideológicas. 
Seus efeitos politicamente corrosivos ou subversivos dependem da conjuntura histórica em 
que aparecem. Sua efi cácia é relativa às relações de força em jogo. Em termos outra ótica, 
poderia afi rmar que são táticas mais ou menos felizes conforme a ocasião. Ou, então,  que 
são formas de resistência que funcionam (melhor) quando em relação a outras práticas de 
resistência-revolta-revolução.
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O público produzindo sentidos na atualidade: memória e 
(des) estabilização

 
Tatiana Magalhães Florêncio

Maria do Socorro Aguiar de Oliveira Cavalcante

Abstract: This paper aims to analyse the meaning of public in the edu-
cational discourse over the period of Luís Inácio Lula da Silva.  For this 
purpose, the category of meaning is taken from the theories developed in 
Discourse Analysis,  namely the one represented by Michael Pêcheux. In 
this perspective, meaning is the result of an inseparable relationship between 
subject, language and history and is always permeated by ideology. In this 
study, ideology is understood within the scope of the ontological perspec-
tive focused by Lukàcs as well as Bakhtin / Volochínov’ s theories on the 
formation of language. Therefore, the objective is to reveal the effects of 
sense produced by the word public, considering that the slidings inherent to 
the discursive process are linked to their conditions of production. Indeed 
the starting points for the analyses are the changes occurred in the Brazilian 
educational process, related to State reforms. Amid these changes, the confl ict 
among political groups in debates concerning  public and private matters 
becomes evident in various areas, including in the educational sphere. Upon 
assuming the presidency, in quest for consensus on the changes he thought 
necessary for Brazilian education, Luiz Inácio Lula da Silva builds a seduc-
tive discourse, based on implicit and silencing, thus veiling its commitment 
to specifi c social segments.
Keywords: Speech, sense, public / private

Resumo: Este trabalho propõe-se a analisar os sentidos de público presen-
tes no discurso educacional do governo de Luís Inácio da Silva. Para isso, 
toma-se a categoria de sentido, a partir das teorizações desenvolvidas na 
Análise do Discurso, na vertente representada por Michel Pêcheux. Nessa 
perspectiva, o sentido é resultado de uma relação indissociável entre sujeito, 
língua e história, sempre atravessada pela ideologia. Esta, por sua vez, é 
entendida nesse trabalho, a partir do prisma ontológico enfocado por Lukács, 
e das considerações de Bakhtin/Volochinov sobre a constituição da língua. 
Objetiva-se, pois, desvelar os efeitos de sentido de público, considerando 
que os deslizamentos inerentes ao processo discursivo estão vinculados as 
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suas Condições de Produção. Parte-se, assim, das modifi cações ocorridas no 
processo educacional brasileiro, relacionadas às reformas do Estado. Em meio 
a essas mudanças, evidencia-se o confl ito entre grupos políticos, nos embates 
acerca  da discussão público/privado em diversos âmbitos, inclusive no da 
educação. Ao assumir a presidência, Luís Inácio Lula da Silva, na busca de 
consenso em relação às mudanças que considera necessárias para a educação 
brasileira, por meio de implícitos e silenciamentos, constrói um discurso 
sedutor, que oculta seu comprometimento com quaisquer segmentos sociais.
Palavras-chave: Discurso, sentido, público/privado

 

A palavra-chave
sempre se esconde

atrás da porta.
Lêdo Ivo

No contexto da Análise do Discurso, é impossível dissociar sentido e memória, pois 
cada dizer traz em si uma história que o constitui. Essa constituição não se encontra explí-
cita na intenção do sujeito que enuncia, nem aparece de forma nítida àqueles que tomam 
conhecimento do dito, seja ou não a eles direcionado. Impossível, então, perceber essas 
diferenças apenas no interior do sistema linguístico. Daí recorrermos, para desenvolver as 
noções de público presentes nas políticas da educação brasileira, às categorias da AD que 
nos orientam nessa busca: as condições de produção, ideologia, memória e interdiscurso. 

Para desvelar os sentidos de público, que são trazidos pelo discurso educacional do 
governo Lula, buscamos mostrar as Condições de Produção que permitem a emergência 
dessas ideias no Brasil, bem como elucidar o funcionamento da ideologia nesse entendi-
mento. Tais concepções apresentam-se concretamente como construções (ou tentativa) de 
sentido hegemônicas no contexto social em que se apresentam. Assim, a materialidade da 
ideologia se manifesta na língua em funcionamento, por meio dos discursos que retomam 
e ressignifi cam tais dizeres. Nesse sentido, ao trazer, neste artigo, sequências discursivas 
selecionadas como representativas do objeto que investigamos, buscamos explicar o fun-
cionamento da memória no processo de constituição dos sentidos. 

Podemos afi rmar que a memória, como categoria pertencente ao arcabouço teórico 
da AD, constitui os dizeres e trabalha através do confl ito da estabilização/desestabiliza-
ção dos discursos. Não estamos falando aqui de uma memória social constituída como 
inconsciente coletivo; mas sim daquela memória que funciona discursivamente, que traz à 
tona o já-dito e o atualiza. Essa atualização é, muitas vezes, motivada, mas pode aparecer 
e permanecer sem que haja uma elaboração consciente. Por isso mesmo, elegê-la como 
categoria de análise de um dado discurso é partir do pressuposto de que a língua não basta 
por si só, e a construção do sentido ultrapassa os limites das formulações textuais. Segundo 
ACHARD, (2007, p.15-16),

‘Se situamos a memória do lado não da repetição, mas da regularização, então 
ela se situaria em uma oscilação entre o histórico e o lingüístico, na sua suspen-
são em vista de um jogo de força de fechamento que o ator social ou o analista vem 
exercer sobre discursos em circulação. Este eventual jogo de força é suportado 
pela relação de formas, mas estas são apenas o suporte dele, nunca estão isola-
das. Elas estão eventualmente envolvidas em relações de imagens e inseridas em 
práticas’. (Grifos nossos).

Ao abordar a questão da memória como constituinte fundamental dos sentidos,  
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Achard nos põe a indagação sobre o que é o repetível e o como se constitui essa retomada. 
Certamente, um dizer pode ser repetido, enquanto concebido como organização sintática, 
na qual se utilizam os mesmos vocábulos. No entanto, essa repetição é inconcebível quando 
pensamos no processo de produção de sentidos, sobre o qual atuam determinantes que 
vão muito além de uma estruturação linguística. Aí implica necessariamente a análise das 
condições de produção.

Para a AD, o discurso vai além do texto, não somente porque se manifesta em di-
versos suportes – oralidade, escrita, gestualidade, imagem, mas porque se entende o texto 
como uma unidade mínima, uma porta de entrada para chegarmos ao discurso. De acordo 
com Orlandi (1996, p. 52), para a AD francesa “o texto é uma ‘peça’ de linguagem, que 
representa uma unidade signifi cativa [...] é um objeto histórico. Histórico aí não tem o 
sentido de ser o texto um documento, mas discurso. Assim, melhor seria dizer: o texto é 
um objeto linguístico-histórico.”

Ao trazermos essa refl exão para o nosso objeto de estudo, é preciso que coloque-
mos os dizeres elaborados pelo governo Lula, no âmbito da educação pública, em uma 
perspectiva histórico-concreta, ou seja, buscando mostrar os processos políticos e sociais 
que objetivamente direcionam este dizer.  Afi nal, quais memórias de educação pública são 
trazidas à tona quando as enunciações referem-se a essa temática? 

Com relação aos sentidos de público que emergem/constituem o referido discurso, 
é possível perceber a memória atuando como retorno e resposta a um contexto ao qual apa-
rentemente se contrapõe. Pensamos aqui na história recente das disputas presidenciais no 
Brasil, evidenciadas pela polarização PSDB-PT.  A implementação da agenda de reformas 
neoliberais no Brasil, nos governos de FHC, foi denunciada constantemente pela oposição 
(tendo o PT como partido referência nesse processo) como processo privatizante, priorização 
do privado em detrimento do público. Quando Lula assume a presidência e pretende mostrar 
que ocupa uma posição política oposta à anterior, precisa se diferenciar de seu antecessor. 
Esse “diálogo”  pode ser percebido em algumas sequências discursivas como a que segue, 
retirada da Carta de apresentação do PDE1 – Razões, princípios e programas.

SD 1: Em vez de simplesmente enaltecer os feitos de sua equipe, ele procura tornar 
transparente e acessível a lógica pública que inspira o trabalho do nosso governo, buscando 
uma interlocução com todos os que têm compromisso com a educação, independente-
mente de simpatias políticas e ideológicas. (grifo nosso).

Percebe-se nessa SD, através da utilização da restritiva “que inspira” (inspiradora 
desse governo), a preocupação em demarcar o diferencial entre “a lógica pública que 
inspira o trabalho do governo” Lula e a lógica do governo anterior. Ou seja, essa lógica é 
restrita/específi ca “do nosso governo,” que é diferente do anterior. 

Nesse caso, a memória de que a lógica privada era prioridade do governo anterior 
atravessa o dizer, dando novo sentido ao que é público (de acesso e de interesse de todos, 
“independentemente de simpatias políticas e ideológicas”).  Além disso, marca também 
um posicionamento aparentemente diferencial por meio da participação (se público é de 
acesso a todos, o governo abre espaço (busca uma interlocução) para todos os que “têm 
compromisso com a educação. independentemente de simpatias políticas e ideológicas.”

Vê-se aqui que o privado aparece de forma implícita, por meio da memória dis-
cursiva, com a qual é preciso estabelecer o diálogo para perceber os deslocamentos do 
sentido de público. Uma memória que é acionada pela oposição política a outros projetos 
de educação pública postos na realidade brasileira e que retomam sentidos estabelecidos 

1 Programa de desenvolvimento da educação
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pelas práticas políticas e educacionais surgidas no processo de desenvolvimento do Estado. 
Ao mesmo tempo, há um diálogo e uma sobredeterminação dos rumos econômicos que 
não são defi nidos apenas no espaço da soberania nacional, o que signifi ca considerar as 
vozes advindas de diversos espaços no processo de composição e recomposição desses 
dizeres postos em circulação.

Por isso, antes de apresentarmos a análise de outras sequências discursivas sele-
cionadas, buscamos estabelecer essa relação entre memória e história apresentando um 
conteúdo mais genérico dos contextos nos quais esses dizeres se inserem. A referência a 
tais contextos nos permite reconhecer as marcas do discurso dominante, de ideologias que 
se sucedem. Pretendemos, com isso, abordar as condições de produção do discurso educa-
cional sobre o público e trazer à tona as memórias que são acionadas por estes enunciados.

Em um momento mais recente da história educacional do País, especifi camente nos 
governos de Fernando Henrique Cardoso na década de 1990, tivemos mudanças efetivas 
na forma de organização dessa área, relacionadas diretamente com um processo de recon-
fi guração do Estado para atender a demanda de grupos que buscam avançar na exploração 
desse universo enquanto mercado de atuação. Como tal processo já se havia  verifi cado 
na educação de nível médio, especialmente na expansão apresentada durante o período 
da ditadura militar, o governo brasileiro, atendendo a expectativas de grupos econômicos 
que buscavam esse nicho mercadológico, modifi ca as leis e amplia a possibilidade de 
abertura de instituições voltadas para a formação superior, como pudemos constatar em 
FLORÊNCIO (2007, p.10):2 

Ao tratar das políticas públicas para a educação brasileira na década de 1990, podemos 
identifi car claramente a presença de elementos ligados às estratégias neoliberais para 
a educação. No caso do ensino superior, de uma maneira sintética: a) fortalecimento 
do papel regulador do Estado; b) diversifi cação das instituições aptas a oferecer 
esse tipo de ensino, garantindo maior amplitude de mercado; c) o descaso com as 
universidades públicas, como forma de reduzir custos do Estado e fortalecer o setor 
privado; d) caráter mercadológico dos cursos (base prática em detrimento da teóri-
ca, defi nição de cursos de acordo com o “interesse imediato” dos estudantes) e e) 
fragmentação de cursos, passando a imagem de especialização maior; entre outras 
características. Essas mudanças fazem parte de um processo amplo de alterações, que 
têm como propósito a expansão de um exército industrial de reserva mais qualifi cado. 

 
Naquele momento, verifi camos nos discursos elaborados pelo governo FHC,  que 

não havia uma estratégia discursiva de confl uência de sentidos entre público e privado, mas 
uma oposição semântica entre as esferas. Essa forma de apresentação era acompanhada 
por dizeres que qualifi cavam ou desqualifi cavam os dois polos, criando efeitos de sentido 
que traziam à tona uma memória historicamente construída do público enquanto espaço 
inefi caz e atrasado, ao contrário do setor privado, concatenado com avanços diversos da 
economia da tecnologia. Para melhor exemplifi car esse estudo, trazemos aqui um trecho de 
entrevista do Ministro da Educação de FHC, Paulo Renato de Sousa, ao fi nal de sua segunda 
gestão, na qual comenta a inefi ciência das universidades públicas: “a inefi ciência decorre 
de uma situação histórica de haver isonomia salarial, de não se cobrar nada, de não 
haver nenhuma parcela do salário vinculada ao desempenho. São fatores estruturais”3.  

2 Nesse trabalho, em que fazemos uma análise da expansão da educação superior privada em Alagoas, buscamos 
entender esse processo através da reconfi guração das políticas públicas para o ensino superior e a análise do 
discurso de donos e diretores de instituições abertas no Estado durante esse período.
3 O Crescimento segundo Paulo Renato. Disponível em: www.educacional.com.br/entrevistas/entrevista0076.
asp. Acesso em abril de 2006. 
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Nossa intenção, ao trazer esse dizer é perceber que o modo do discurso utilizado 

direciona os sentidos de uma memória sobre a educação brasileira (nesse caso, especifi ca-
mente a educação superior) que relaciona fatores históricos e a não cobrança do governo por 
resultados. Trata-se das cobranças de empenho por parte daqueles diretamente envolvidos 
no setor educacional público superior – professores e funcionários, - tendo como função 
imediata, a nível do intradiscurso, justifi car a qualifi cação de inefi ciente atribuída às uni-
versidades públicas (a inefi ciência decorre de uma situação histórica,). Como dissemos, 
a memória funciona discursivamente, e não depende apenas da intenção do sujeito trazer 
determinados sentidos à tona. 

Assim, se relacionamos o dizer de Lula sobre a lógica pública que rege o trabalho 
de seu governo e a de Paulo Renato, em que o público é classifi cado como inefi ciente, 
percebemos que em ambas o privado é silenciado. No caso de Paulo Renato, a inefi ciência 
é associada a fatores de organização presentes historicamente na lógica privada (desem-
penho, cobrança, política salarial associada a desempenho e avaliação). 

É justamente essa identifi cação do Estado com a lógica privada, presente no discurso 
do governo FHC, que permite um retorno da memória a esse direcionamento, fazendo com 
que o público tenha seu sentido associado, de forma imediata, a uma oposição da lógica 
privada. Para isso, não é preciso enunciar explicitamente tal oposição, já que “não há como 
não considerar o fato de que a memória é feita de esquecimentos, de silêncios. De sentidos 
não ditos, de sentidos a não dizer, de silêncios e silenciamentos.” (ORLANDI, 2007, p.59). 
Esses vazios da memória são retomados em um processo constante de (re) interpretação 
do real, à luz das necessidades humanas de responder às questões que lhes são colocadas 
pelo movimento da história. 

Assim sendo, esse processo de atribuição de sentidos à educação pública presente 
nos discursos do governo Lula responde politicamente ao contexto imediatamente anterior 
do qual quer aparentar divergir. Na aparência do fenômeno, havia uma disputa, entre dois 
projetos para o Brasil: o primeiro, como sendo de continuidade explícita das políticas 
neoliberais já aplicadas no País (representadas pela aliança PSDF-PFL nas fi guras de José 
Serra e Geraldo Alckmin como possíveis sucessores de Fernando Henrique Cardoso); o 
segundo referente à aplicação de um projeto de cunho social-desenvolvimentista, o qual, 
de maneira genérica, estabelecia uma relação de revisionismo na aplicação de medidas 
para o crescimento do País e para a redução dos índices de desigualdade social.   

Assim, o governo FHC trabalha discursivamente a oposição público-privado para a 
reconfi guração desses espaços, e o faz apoiado em uma memória socialmente constituída 
(mesmo que apenas idealmente4) acerca das concepções de público e privado instituídas 
pelo modelo do Estado de Bem-Estar social. O governo Lula, por sua vez, precisa responder 
a essa elaboração, de forma a ressignifi car o público almejado por sujeitos politicamente 
ativos, que se colocavam como base social de apoio e ansiavam pela aplicação de medi-
das identifi cadas com um modelo de Estado que provesse o público. Concretamente, ele 
não poderia utilizar a mesma estratégia de oposição e diferenciação entre as esferas, sob 
o risco de não se diferenciar do seu antecessor na construção imagética desses espaços.

Ora, soma-se a isso o fato de que a reelaboração da imagem de Lula, para alcançar 
a aceitação da maior parte da população brasileira e, com isso, possibilitar que este alças-
se o posto de presidente, baseia-se em uma perda parcial da identidade que o constituiu 
como ícone do movimento operário brasileiro. Essa memória é trazida à tona enquanto 

4 Estamos aqui nos referindo ao fato de que, na história da educação brasileira, e mesmo por conta da própria 
organização e do papel desenvolvido pelo Estado, sempre existiram incentivos ao sistema educacional privado, 
especialmente por meio das bolsas de estudos.
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compromisso histórico com os mais pobres e, portanto, dialoga com a noção de públi-
co, na perspectiva de provimento do Estado. Essa perspectiva impõe não uma mudança 
radical na aplicação de medidas educacionais por parte do governo, mas um rearranjo o 
qual implica uma resposta aos interesses postos pelo mercado, após a crise do Estado de 
Bem-Estar Social. 

O dilema posto mundialmente através de documentos elaborados por organismos 
multilaterais visando à adequação dos países aos diversos modelos propostos para a edu-
cação – em especial à educação superior –, ganha contornos e confl itos distintos, de acordo 
com a tradição histórica do papel atribuído à educação em cada um desses Estados, bem 
como à concepção defendida pelos grupos sociais atuantes nesse contexto. É aí que a me-
mória atua, como um retorno à tradição histórica, ao mesmo tempo em que os processos 
discursivos adaptam-se ou diferenciam-se nesse espaço-tempo, em um diálogo constante 
com elaborações outras. 

Pechêux nos alerta que, ao tratar da memória enquanto constituinte dos processos 
discursivos, estamos trabalhando numa linha tênue entre “o acontecimento que escapa à 
inscrição, que não chega a se inscrever” e “o acontecimento que é absorvido na memória, 
como se não tivesse ocorrido” (2007, p. 50). Dessa maneira, retomar um dizer é atualizá-
-lo. É promover, no espaço do atual, uma possibilidade de constituir o sentido a partir da 
dualidade manutenção x mudança – não que, em seu cerne, toda mudança enseje transfor-
mação em seu sentido radical, qual seja, uma mudança estrutural profunda. Essa atualização 
se sustenta na memória que constitui os dizeres, que dá sentido às palavras existentes e 
que possibilita os múltiplos signifi cados. Ela pode ser retomada pelo sujeito que enuncia 
de forma consciente, mas seu funcionamento não é limitado ao previsível, pois, como já 
dissemos, a língua é atravessada por falhas e deslocamentos que a constituem. 

Assim, podemos dizer que a intencionalidade não absorve as possibilidades de 
deslocamentos, pois “qualquer decisão que suscita uma ação tem lugar em circunstân-
cias que o homem, que realiza a posição teleológica, não está nunca em condições de 
prever completamente e, portanto, de controlar.” (LUKÁCS, s.d, p. IX). Portanto, esses 
deslocamentos podem ser acionados pelo próprio discurso aparentemente estabilizado 
ou mesmo pelas impressões singulares de um sujeito, por meio de um discurso interior 
o qual remete à questão do indivíduo singular5. Esse processo de constante movimento 
dos sentidos é atualizado pela memória. Como esclarecem Florêncio et alli, (2009, p.79), 
a memória discursiva é“um lugar de retorno a outros discursos, não como repetição mas 
como ressignifi cação”. 

Perceber o processo de ressignifi cação dos sentidos de público no discurso de 
Lula sobre a educação exige, assim, que relacionemos os dizeres, considerados como 
fragmentos representativos de um discurso (que é entendido como práxis), à concretude 
das manifestações linguísticas, ao processo sócio-histórico que o engendra e sobre o qual 
ele atua. Portanto, ao falarmos de um discurso educacional, ao tomar como objeto o dis-
curso SOBRE a educação no governo de Luís Inácio Lula da Silva, estamos partindo do 
pressuposto de que esse discurso responde a questões mais amplas, presentes na realidade 
social – contexto imediato – e é determinado por questões outras que não relativas apenas 
à esfera educacional – contexto amplo -. Em termos objetivos, pensamos aqui na relação 
estabelecida, e que está presente nas elaborações do governo Lula nessa área específi ca, 
entre educação e desenvolvimento. Dessa maneira, tentar identifi car os deslocamentos do 

5 O discurso interior é apresentado por Bakhtin/Volochinov como sendo fundamental no processo de formação 
do sujeito, da estruturação da sua consciência. 
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público nesse discurso nos coloca a tarefa de não nos atermos à sua enunciação concreta 
(entendida como transparente), mas buscar, nos implícitos e silenciamentos determinados 
social e historicamente, as relações que estabelece. 

É preciso destacar que o silêncio é colocado aqui como uma categoria de análise. 
Estamos falando de um silêncio que atravessa os dizeres, que constitui a linguagem (dizer 
determinadas palavras signifi ca, necessariamente, deixar de dizer, colocar em silêncio 
outras) o que possibilita os deslocamentos para além dos espaços determinados. Pensar 
a totalidade nos estudos do discurso signifi ca ultrapassar as fronteiras do linguístico e 
perceber como o real da história determina os processos discursivos. De acordo com Ma-
galhães (2005, p. 13) “a análise da realidade, sob a perspectiva marxista, busca desvelar 
a totalidade do objeto estudado, entendendo-se que a totalidade é constituída pela relação 
entre os aspectos fenomênicos e a essência do recorte do real”. 

Isso implica considerar esse objeto como processo sócio-histórico que produz 
sentidos e que, se por um lado é produto das determinações, por outro se volta à realidade 
para nela intervir, como orientação das ações dos sujeitos, inseridos nesse contexto. Esse 
entendimento do discurso enquanto práxis, caracterizado enquanto teleologia secundária6 
e que, portanto, está vinculada ao todo social, implica também trazer para os estudos do 
discurso as categorias da singularidade e da particularidade, ou seja, trabalhando a realidade 
como um complexo de complexos.  Como nos lembra Magalhães (2005, p. 24) “a singula-
ridade discursiva pressupõe necessariamente o outro, já que é constitutivamente dialógica”. 
Sendo assim, o singular está relacionado ao contexto social imediato e às relações que são 
estabelecidas/consolidadas/impulsionadas por meio desses dizeres. 

Esse singular relaciona-se com a totalidade através de diversas mediações, o que faz 
com que esse processo não seja uma dedução mecânica: os fatos, inclusive os linguístico-
-discursivos, não derivam diretamente das determinações socioeconômicas No entanto, 
sendo o real sempre mais complexo que qualquer refl exão que se faça sobre ele, é preciso 
que abordemos nosso objeto a partir de um determinado prisma, sem perder de vista o 
“todo articulado”. O real do discurso é assim, a função ideológica que assume na história. 
Ainda assim, não podemos partir da conjuntura socioeconômica para explicar o que está 
colocado discursivamente, pois isso implicaria uma análise de conteúdo (os discursos como 
exemplifi cadores de uma posição identifi cada fora dele). Os dizeres são o ponto de entrada 
no discurso que, como vimos, passa pela combinação linguística, mas se põe para além dela. 

Como diz Orlandi (2005, p. 39): “todo discurso é visto como um estado de um 
processo discursivo mais amplo, contínuo. Não há, desse modo, começo absoluto nem 
ponto fi nal para o discurso”. Esse “processo discursivo mais amplo” leva-nos a reafi rmar 
que os caminhos pensados/articulados para a educação não estão isolados de questões 
políticas e econômicas as quais dizem respeito a mudanças globais no modo de pensar e 
agir, próprios da nossa forma de sociabilidade, daí a necessidade de falarmos das CP que 
permitem o aparecimento dos discursos do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE). 

É no segundo mandato que o presidente Lula investe mais fortemente na tentativa 
de hegemonizar a concepção de educação que norteia suas políticas. No primeiro semestre 

6 Valemo-nos do conceito de teleologia secundária que está presente na obra de Lukács e está diretamente 
relacionado à concepção ontológica do ser social. Sendo o homem um ser que dá respostas de acordo com as 
necessidades e possibilidades postas no real, ele se vale de um momento ideal, a prévia-ideação, que acompanha/
antecede a ação, a escolha em si. Essa questão está posta nas relações homem-natureza (teleologia primária) e 
nas relações homem-homem (teleologia secundária). Grosso modo, a teleologia secundária representa a ação 
dos homens sobre outras consciências.  
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de 2007, é lançado este documento, cujas propostas não se restringem ao seu mandato: 
apresentam-se metas e ações que devem ser realizadas nos próximos 15 anos. Envolve, 
assim, todas as esferas governamentais responsáveis pela oferta, controle e regulação 
educacional e versa sobre as diversas modalidades e níveis de ensino. Essa perspectiva, 
como se verifi ca pelo próprio funcionamento da memória discursiva nos dizeres de Lula, 
ainda está presente na sociedade de forma hegemônica, como herança de um modelo de 
sociedade advinda do Estado de Bem-Estar Social, qual seja: o público como o que é de 
acesso a todos e provido pelo Estado e o privado como o oposto: o que é de acesso restrito, 
e controlado por forças de interesse particular. 

Assim, ao tomarmos o universo discursivo político-governamental da atualidade, 
sobre a educação, temos um acontecimento histórico signifi cativo: o lançamento do Plano 
de Desenvolvimento da Educação, (PDE) que representa os caminhos pensados e aplicados 
pelo atual governo para esta área, e que se põe como parte de um projeto ainda maior: o 
Plano de Aceleração do Crescimento (PAC).  Interessa-nos aqui perceber as articulações 
discursivas em torno do PDE, que se coloca para além de um “plano de governo”, Preten-
demos identifi car os mecanismos pelos quais o discurso governamental vai direcionando 
– ou buscando direcionar – sentidos. Vejamo-la, em sua completude.

Carta de apresentação do livro PDE – Razões, princípios e programas.

O que está sintetizado nestas páginas é muito mais que uma prestação de 
contas. Nelas, o Ministro da Edu cação, Fernando Haddad, expõe – em tom de diá-
logo com a sociedade e principalmente com os educadores – os princípios políticos, 
os fundamentos teóricos, os métodos educacionais e o passo-a-passo administrativo 
que têm marcado sua gestão à frente do Ministério. 

Em vez de simplesmente enaltecer os feitos de sua equipe, ele procura tor-
nar transparente e acessível a lógica pública que inspira o trabalho do nosso gover-
no, buscando uma interlocução com todos os que têm compromisso com a educa-
ção, independentemente de simpatias políticas e ideológicas. Não é por acaso que 
os mais diferentes setores sociais, dos tra balhadores aos empresários, dos profes-
sores aos alunos, das escolas privadas às escolas públicas, em todas as regiões, têm 
reconheci do a consistência das políticas públicas voltadas para a educação: Prouni, 
Universidade Aberta, Fundeb, Piso Salarial Nacional do Magistério, IDEB, Reuni, 
IFET, entre outras iniciativas. Muito já foi feito e muito mais temos que fazer.

A ideia do livro, portanto, não é a de proclamar conquistas. O sentido é outro: 
convidar todos os educadores, das mais variadas vi sões, os professores, os alunos, a 
sociedade brasileira, em suma, para conhecer mais de perto os fundamentos do tra-
balho que vem sendo desenvolvido, visando ao seu aprimoramento cada vez maior.

A educação, como sempre afi rmamos, é um caminho sólido para o Brasil 
crescer benefi ciando todo o nosso povo. O Plano de Desenvol vimento da Educação 
(PDE) é um passo grandioso nesse sentido.

Aos que querem entender os fundamentos desse trabalho, boa parte das 
respostas está aqui. 

Luiz Inácio Lula da Silva – Presidente da República
Podemos perceber uma característica relevante do funcionamento discursivo sobre 

o público na educação, materializada em sequências selecionadas a partir de uma regula-
ridade no processo de negação/antecipação. Esse entendimento pode ser encontrado já na 
primeira frase apresentada no texto:

S.D 1 – O que está sintetizado nestas páginas é muito mais que uma prestação de contas.
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Segundo Orlandi (2005, p. 39), o mecanismo da antecipação diz respeito ao fato de 

que “todo sujeito tem a capacidade de experimentar, ou melhor, de colocar-se no lugar em 
que seu interlocutor ‘ouve’ as suas palavras”. É essa antecipação, de acordo com a autora, 
que “regula a argumentação”. Ao dizer que o livro é “muito mais que uma prestação de 
contas”,  signifi ca, ao mesmo tempo, dizer que ele “é (também), uma prestação de contas, 
mas não é essa a sua principal fi nalidade” ou, que “não é apenas uma prestação de con-
tas”. “Prestação de contas” é aqui utilizado no contexto de “apresentação do que foi feito 
pelo governo”, e não apenas como “apresentar aos interessados os gastos”.

Ao iniciar o texto com esse enunciado, Lula antecipa-se aos interlocutores que se 
colocam como opositores às políticas educacionais em curso, além de minimizar o efeito 
propagandístico de tal empreendimento. Assim, dialoga diretamente não com o público 
a quem supostamente o livro se destina – os educadores e gestores que o colocarão em 
prática e tentarão atingir essas metas – mas com aqueles que supõem o empreendimento 
como sendo uma estratégia política de continuidade de um programa formulado por um 
grupo específi co e que já estava no controle do Estado há duas gestões7.

Sabe-se que a resposta acerca das práticas políticas na área educacional obtém-se, 
cada vez mais, através de indicadores que transformam em números o desempenho, o aces-
so, a aprovação e a expansão de alunos e instituições, os quais são, realmente, expostos ao 
longo do livro. É justamente esse o ponto (a melhoria de indicadores) que o PDE pretende, 
explicitamente, alcançar. A continuidade do que foi conquistado não pode ser garantida, de 
modo que isso é feito apenas como expectativa, enquanto prospecção baseada em dados, 
diagnósticos e projeções concretas (alcançar nota 6 no IDEB8 até 2021, por exemplo, ou 
alcançar o patamar de 6% a 7% de investimentos do Produto Interno Bruto brasileiro na 
educação9, contra os 4% atuais). O que percebemos aqui é que o então presidente nega o 
livro como mero objeto de contemplação, de propaganda: “O sentido é outro.” O “ver-
dadeiro” sentido nos é apresentado na próxima sequência.  

SD 2 O sentido é outro: convidar todos os educadores, das mais variadas vi sões, 
os professores, os alunos, a sociedade brasileira, em suma, para conhecer mais de perto 
os fundamentos do trabalho que vem sendo desenvolvido, visando ao seu aprimoramen-
to cada vez maior.

Por aí, pode-se inferir que a “real” intenção do governo, é envolver, aproximar, 
“todos os educadores, das mais variadas vi sões, os professores, a sociedade brasileira, em 
suma, para conhecer mais de perto os fundamentos do trabalho que vem sendo desenvol-
vido”. Está implícito, pois, que  os sujeitos do processo educacional “todos os educadores, 
das mais variadas vi sões, os professores, os alunos”, estiveram ausentes da elaboração 
desse documento; apenas agora são “convidados a conhecê-lo de perto. 

Outro aspecto interessante é a escolha pela apresentação do conteúdo do trabalho 
como algo dado em SD1 (O que está sintetizado nestas páginas), e não a colocação ime-
diata do presidente como sujeito da ação, como se pressupõe nos discursos políticos (um 
possível “sintetizamos nessas páginas”). A impessoalidade também aparece em SD 2, 

7 Referimo-nos aqui à continuidade do PT no governo brasileiro e a projeção de um novo nome para assumir 
o lugar deixado por Lula à época do lançamento do PDE, o que consolidou-se, como sabemos, com a eleição 
de Dilma Roussef. 
8 Índice de Desenvolvimento da Educação Básica
9 Interessante notar o silenciamento presente nessa meta anunciada no PDE em relação ao Plano Nacional 
de Educação então em vigência quanto à aplicação de 10% do PIB nessa área. Como se sabe, essa meta não 
está presente no PNE devido ao veto do ex-presidente FHC à recomendação, feit por parte dos segmentos que 
discutiram e elaboraram o Plano.
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quando se opta por chamar os interlocutores a “conhecer mais de perto os fundamentos do 
trabalho que vem sendo desenvolvido” e não “que desenvolvemos” (já que ele – Lula – é 
o responsável primeiro pelas ações do governo estatal).

Essa escolha coloca o então presidente na posição de “observador”, conforme disse-
mos pouco antes, ou seja, como membro não diretamente responsável por essa construção. 
Essa apresentação mostra-se favorável ao enunciante na medida em que o documento não 
foi redigido por ele, mas por técnicos e pessoas que pensam e agem “em prol da educa-
ção”. Ao mesmo tempo, a elaboração ganha seu aval, aparentando colocar-se para além de 
interesses imediatos do governo. Começar o texto dessa forma permite ao então presidente 
afastar-se, mesmo que apenas inicialmente, de uma imposição governamental, como uma 
afi rmação enfática. Tal estratégia é percebida ainda em outros pontos desse mesmo texto. 

S.D 3 – Em vez de simplesmente enaltecer os feitos de sua equipe, ele [o Ministro 
da Educação, Fernando Haddad] procura tornar transparente e acessível a lógica pública 
que inspira o trabalho do nosso governo.

Trata-se aqui do segundo parágrafo da carta de apresentação, o qual se inicia com 
“em vez de”, funcionando como indicativo de exclusão, mas que, discursivamente, traz de 
forma explícita uma informação que, na verdade, não se contrapõe à oração subsequente, 
pois ele simplesmente não enaltece os feitos de sua equipe (ou seja, faz isso, mas não só 
isso). Na verdade, ele enaltece, mas não se atém a isso, porque “procura tornar transparente 
e acessível a lógica pública que inspira o trabalho do nosso governo”. O modalizador 
simplesmente, portanto, coloca o verbo enaltecer em uma posição inferior em relação a 
outros possíveis verbos de cunho semântico aparentemente neutro, tais como: apresentar, 
mostrar, exibir. 

A referência direta ao nome do Ministro que respondia pela Educação no País à 
época (e que ainda se manteve no cargo durante o atual governo de Dilma Houssef até sua 
candidatura à prefeitura de São Paulo) atende a uma identifi cação do sujeito (governo Lula) 
e incorpora-se à mesma estratégia discursiva de negação. Assim, afi rma-se por outros cami-
nhos, especialmente por meio dos implícitos, já que uma negação dialoga necessariamente 
com uma afi rmação que a antecede e que se inscreve no já-dito. É importante salientar 
que, embora não haja em SD3 nenhuma palavra negativa a qual indique explicitamente 
essa intenção, a utilização de “em vez de” assume essa função ao aparentemente contrapor 
uma afi rmação à outra, pois a leitura mais imediata do dizer a coloca como elemento que 
exclui a informação subsequente em detrimento de outra.

É ainda por meio desse operador argumentativo (“em vez de”) que podemos perceber 
o funcionamento dos implícitos em SD2: Fernando Haddad, pela prática de não enalteci-
mento dos feitos de sua equipe, identifi ca-se com a mesma lógica do governo do qual faz 
parte, a lógica pública. E essa lógica, na perspectiva intradiscursiva, opõe individualidade 
e coletividade, e, ao mesmo tempo em que nega essa autoafi rmação do Ministro, coloca-o 
como responsável direto, mesmo que como comandante de um projeto. Esse entendimento 
é corroborado pela utilização de sua, qualifi cando equipe, o que, ao mesmo tempo em que 
alude ao trabalho de não apenas um, remete à lógica empresarial do comando, do respon-
sável, de uma pessoa que deve estar à frente para fazer valer um trabalho. 

Isso signifi ca que é principalmente a ele (Haddad) que é atribuído o resultado (o 
livro) das ações do governo na área da educação, especialmente a elaboração do PDE. 
Não nos interessa aqui elucidar as questões acerca de pretensões políticas do Ministro, 
mas antes pensar esse funcionamento discursivo do nós, não como negação do indivíduo, 
mas como incorporação dos sujeitos no processo guiado pela “lógica pública”. Afi nal, que 
efeitos esses deslocamentos provocam?
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A passagem do discurso que começa buscando a impessoalidade, mas assume, em 

alguns trechos da carta, a primeira pessoa do plural, garantindo a entrada explícita do su-
jeito enunciador (a lógica pública que inspira o trabalho do nosso governo; Muito já foi 
feito e muito mais temos que fazer; A educação, como sempre afi rmamos, é um caminho 
sólido para o Brasil crescer benefi ciando todo o nosso povo).

Assim, esse sujeito, que teria como função apenas “apresentar” o livro, passa a ser 
percebido como corresponsável (o que já está implícito no fato de ser uma publicação do 
governo). Percebe-se que há a tentativa de reconhecimento de um trabalho elaborado da 
equipe, mas sem o total afastamento, uma vez que há a inserção (discreta) do chefe do Es-
tado brasileiro por meio da utilização de verbos ou pronomes na primeira pessoa do plural. 

Se a lógica do público está presente em todo o governo federal sob o comando de 
Lula, conforme vimos em SD3, então é preciso perceber as relações para além do discurso 
sobre a educação, que é, antes, uma parte não dissociada de elaborações mais gerais sobre 
a política estatal desse governo. 

Para avançarmos nesse entendimento, trazemos a sequência discursiva que inicia 
o terceiro parágrafo do mesmo texto de apresentação do livro do qual retiramos as sequ-
ências apresentadas anteriormente. Mais uma vez, percebemos a negação como estratégia 
de funcionamento discursivo que remete à construção e estabelecimento/ deslocamento 
do signo público.

S.D 4 - Não é por acaso que os mais diferentes setores sociais, dos tra balhadores 
aos empresários, dos professores aos alunos, das escolas privadas às escolas públicas, 
em todas as regiões, têm reconheci do a consistência das políticas públicas voltadas para 
a educação.

“Não é por acaso” funciona aqui, novamente, como afi rmativa de um propósito, 
podendo ser parafraseada por “é com toda razão” ou “é por meio de ações concretas”. 
Refere-se explicitamente ao reconhecimento do que vem sendo construído/elaborado até 
então pelo governo em relação à área educacional, dado como fato concreto, uma vez que 
ao afi rma que um grande número de sujeitos individuais e coletivos (os mais diferentes 
setores sociais, dos tra balhadores aos empresários, dos professores aos alunos, das escolas 
privadas às escolas públicas, em todas as regiões) “têm reconhecido” a consistência das 
políticas públicas voltadas para a educação, coloca-se tal reconhecimento como consenso. 

Daí é possível apreender uma generalidade que apresenta as diferenças como reali-
dade (há setores sociais que possuem interesses diversos), mas cuja unidade é conquistada 
pelas políticas públicas desse governo. A unidade possibilitaria entender a diversidade não 
como divergência. Logo, a “lógica pública” imprimida por este a diversos setores, em 
especial à educação, é colocada aqui como aceita e exaltada pela população que depende 
da educação, benefi ciários das ações governamentais, seja na esfera privada (empresários 
e escolas privadas), seja pela esfera pública (trabalhadores e escolas públicas). Dessa ma-
neira, a lógica pública é entendida para além da lógica do Estado, aquele que age a fi m de 
garantir o “bem-estar” geral da população, independentemente da posição que os sujeitos 
individuais ou coletivos ocupem na sociedade. Em contraposição, sendo o Estado o res-
ponsável por direcionar as ações, seu caráter de ação é colocado para além dos interesses 
particulares de grupos ou pessoas.

Montaño identifi ca esse movimento como uma reconfi guração das relações público-
-privado a partir da reorganização do Estado capitalista no momento pós-crise de 1973 e 
em resposta às ofensivas neoliberais. De acordo com o autor, “a ordem burguesa efetiva-
mente, desde sua constituição como hegemônica, desenvolve-se contendo e reproduzindo 
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contradições estruturais e fundantes entre o público e o privado.” 10 (2008, p.27). A maneira 
como essa relação é apresentada responde hoje, portanto, à necessidade de restabelecer 
o papel do Estado. Isso, em um momento histórico em que o modelo de Estado de Bem-
-Estar não era mais interessante – na verdade, não poderia mais ser sustentado – e o modelo 
neoliberal vinha sofrendo com a oposição da sociedade para a manutenção dos direitos 
conquistados historicamente. 

No caso do Brasil, especifi camente, temos condições de produção estritas que nos 
permitem identifi car melhor esse discurso. A Constituição de 1988 havia outorgado ao 
Estado o papel de prover as políticas sociais enquanto políticas universais, mas segundo 
Montaño (2008, p.33) “os custos dessa função pública estatal tornaram-se muito altos 
para a necessidade de acumulação”, de modo que ele passa a diminuir essa função. O 
modelo de afastamento do Estado de sua função pública universalista é efetivado a partir 
da aplicação dos preceitos neoliberais, que implicam uma mudança,  de uma “lógica de 
Estado” para uma “lógica de mercado e da sociedade civil”, operando, no âmbito público, 
uma ordem privada. 

Esse movimento tem como reação uma resposta da sociedade organizada no sentido 
da cobrança das políticas sociais, bem como uma ação mais incisiva do Estado em prol do 
interesse geral, baseados na noção de oposição dos interesses de produção x socialização, 
que desemboca na dualidade público x privado enquanto contradição evidente.  Para que 
o Brasil se alinhasse então a um projeto desenvolvimentista, a partir da ordem do capital 
e aos caminhos indicados pela crise, tal oposição deveria ser apresentada como sendo 
apenas aparente, pois há – e o governo estaria discursivamente tentando prová-lo – uma 
possibilidade de promover ações que benefi ciem a todos. 

Algumas considerações fi nais

O discurso que não revela, que não expõe as contradições, mas sim busca neutralizá-
-las, está intrinsecamente ligado a uma prática política de controle, de direcionamento, 
e não de superação. É uma neutralização que implica estabelecer novas relações entre o 
público e o privado, colocando novamente o Estado como esfera pública por excelência, 
em oposição ao mercado, entendido apenas como esfera privada, já que ele participa do 
público. Em suma, a oposição pretendida pelo discurso governamental é construída dis-
cursivamente apenas de forma estratégica, visto que, segundo.” (MONTAÑO, 2008, p. 
46)  “as dimensões do púbico (sic) e do privado na sociedade capitalista, sendo esferas 
antiéticas, no entanto não conformam esferas isoladas, autônomas. Não é possível pensar 
uma sem a outra, ocupando ambas, contraditoriamente, os mesmos espaços.”. 
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Marxismo, prática política e deslocamento

Rodrigo Oliveira Fonseca1

Resumen: El artículo analiza críticamente, en el ámbito del materialismo 
histórico, la relación entre práctica política y materialidad social- histórica, 
con el objetivo de superar los modelos que neutralizan las fuerzas produc-
tivas y la disciplina capitalista de empresa, y que terminan sustituyendo un 
intelecto político-formal por un intelecto administrativo-gestor. Conside-
rando que la práctica política ocupa un punto central en la conformación de 
las clases sociales, se propone aquí caracterizar esta “conformación” como 
vertreten, representación, agencia, y a este “punto central” en el medio a los 
procesos de desplazamiento y desidentifi cación de las formas históricas y 
discursivas de sujeción y ordenamiento de los cuerpos sociales.  Las prin-
cipales contribuciones teóricas movilizadas advienen de Michel Pêcheux, 
João Bernardo, Jacques Rancière y Gayatri Spivak.
Palabras-clave: marxismo; economicismo; práctica política; luchas ideo-
lógicas; clases sociales.

Resumo: O artigo discute criticamente, no âmbito do materialismo histórico, 
a relação entre prática política e materialidade sócio-histórica, visando supe-
rar os modelos que neutralizam as forças produtivas e a disciplina capitalista 
de empresa e que acabam substituindo um intelecto político-formal por um 
intelecto administrativo-gestorial. Considerando que a prática política ocupa 
um lugar central na conformação das classes sociais, propõe-se aqui caracte-
rizar esta “conformação” enquanto vertreten, representação, agenciamento, e 
este “lugar central” em meio a processos de deslocamento e desidentifi cação 
frente às formas históricas e discursivas de assujeitamento e ordenamento 
dos corpos sociais. As principais contribuições teóricas mobilizadas provêm 
de Michel Pêcheux, João Bernardo, Jacques Rancière e Gayatri Spivak. 
Palavras-chave: marxismo; economicismo; prática política; lutas ideoló-
gicas; classes sociais. 

Introdução

Se os homens fazem a história, mas não como querem, ou se a história está em 
constante transformação através de processos que não são nem transparentes, nem já da-
dos, nem ideais, mas sim materialmente contraditórios – comportando ao mesmo tempo 

1 Mestre em História pela PUC-Rio e Doutor em Letras pela UFRGS. 
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permanências e rupturas que se entrecruzam –, o mínimo que se deve “esperar” daquelas 
pesquisas que, pelo menos, se inspiram no materialismo histórico e, se perspicazes, lhe 
dão trabalho, é a elucidação de alguns elementos desse porvir, para além da vontade de se 
colocar a seu favor. Afi nal, não é por ser porvir que trará boas novas... Como sublinhou a 
bióloga Ariane Leite Larentis em debate no VII Colóquio Internacional Marx e Engels2, o 
sentido do elogio de Marx à descoberta de Darwin não reside em nenhum otimismo quanto 
a algum caráter progressista da evolução, mas exatamente à historicização das transfor-
mações no âmbito da vida animal, que compreende não apenas processos de adaptação, 
mas, igualmente, de extinção. Sendo assim, o materialismo histórico que para nós merece 
investimento é aquele que não autoriza futurologias e, menos ainda, alguma fé num futuro 
melhor, de modo a efetivamente contribuir na elucidação das possibilidades reais e das 
lutas que estão materialmente inscritas em nossa época de mundialização e transnacio-
nalização do capital. Produzir a análise concreta da situação concreta, na formulação de 
Lenin, mas também, e fundamentalmente, “fornecer um modo de análise especialmente 
bem equipado para explorar o terreno no qual a ação política deverá ter lugar”, de acordo 
com Ellen Meiksins Wood (apud MONTENEGRO, 2012, p. 114). 

É pertinente lembrar a afi rmação de F. Engels (1890) de que o materialismo histórico 
deve nos servir de guia para os estudos, e nunca como substituto aos estudos – como já 
vinha ocorrendo desde pelo menos a década de 1870, através de alguns jovens entusiastas 
das obras de Marx, os primeiros “marxistas”, aqueles de que Marx tentou se desvencilhar 
afi rmando que não era marxista. Com esse entendimento, o de um guia para os estudos, ou 
ainda o de um método com “pontos de apoio para uma investigação ulterior” (ENGELS, 
1895), acreditamos que o principal modo pelo qual o materialismo histórico pode nos guiar 
numa investigação como a pleiteada por este artigo, de processos que supostamente são 
apenas superestruturais, é ajudando a identifi car e compreender os fatores de transição e de 
ruptura concretos e imanentes a uma formação social: identifi car e compreender os traços 
de outra ordem latente que habita de modo subterrâneo ou subalterno a ordem dominante 
e que se manifestam a partir de eventos de caráter desestruturante, com destaque para as 
crises econômicas, mas também para os muitos lapsos, falhas e desvios que cotidianamente 
se manifestam em nossas atividades linguageiras-enunciativas, tais como: 

[...] não entender ou entender errado; não “escutar” as ordens; não repetir as litanias 
ou repeti-las de modo errôneo, falar quando se exige silêncio; falar sua língua como 
uma língua estrangeira que se domina mal; mudar, desviar, alterar o sentido das pa-
lavras e das frases; tomar os enunciados ao pé da letra; deslocar as regras na sintaxe 
e desestruturar o léxico jogando com as palavras...
E assim começar a se despedir do sentido que reproduz o discurso da dominação, 
de modo a que o irrealizado advenha formando sentido do interior do sem-sentido.
E através destas quebras de rituais, destas transgressões de fronteiras: [...] o mo-
mento imprevisível em que uma série heterogênea de efeitos individuais entra em 
ressonância e produz um acontecimento histórico, rompendo o círculo da repetição 
(PÊCHEUX, 1990 [1982], p. 17).

1. Uma superestrutura cobre uma estrutura? Questões sobre o materialismo histórico.

No fi nal deste recorte, nos deparamos com uma lógica da processualidade histórica 
– comum a Foucault e Althusser – pela qual os acontecimentos são resultado de efeitos 

2 Edição de 2012 do evento bianual organizado na Unicamp pelo Centro de Estudos Marxistas, CEMARX.
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individuais acumulados, imprevisíveis, inconscientes, etc. É uma ideia de causalidade 
estrutural tributária daquilo que na psicanálise se conceituou enquanto processo de sobre-
determinação e que, no espaço do inconsciente, representam um acúmulo de sintomas em 
parte independentes, em parte ligados entre si, que produzem um trauma. No espaço da 
estrutura social, representariam um acúmulo de circunstâncias contraditórias heterogêneas, 
de diferentes níveis e origens, que produzem uma ruptura (INDURSKY, 1997, p. 194-195).

Divergindo deste empréstimo, entendemos que as diversas formas de resistência 
ideológica cotidiana nas práticas enunciativas – tais como “não escutar” as ordens, não 
repetir as litanias ou repeti-las de modo errôneo, tomar os enunciados ao pé da letra 
etc. – só produzem acontecimentos, isto é, sentido no interior do sem-sentido, se são 
discursivamente agenciados. Não sendo manipuláveis por um Sujeito trans-histórico 
oculto, errático e imprevisível, estes traços de outra ordem latente não se juntam nem vão 
tomar formas por si mesmos e tampouco podem ser considerados de forma harmônica e 
unidirecional. Assim como existem traços multiformes de coletivismo e de igualitarismo 
(bases fundamentais para o fi m da sociedade de classes), existem também outros tantos 
traços de individualismo radical (em prol de um anarco-capitalismo) e de integrismos (de 
nacionalismos e fundamentalismos), dentre outros. 

Queremos com isso dizer que não existe espontaneidade pura na história, o que faria 
coincidir com uma mecanicidade pura (GRAMSCI, 2002 [1929-35], p. 194). Se a socie-
dade não é um somatório de indivíduos, também a transformação não se confi gura jamais 
como somatória de resistências individuais e pontuais; ela é fruto da práxis dos sujeitos 
históricos. Do mesmo modo como uma crise não produz por si só a sua resolução, um 
somatório de resistências não pode ser mais do que a matéria-prima passiva à espera de um 
labor. E tanto no campo das leituras teleológicas e futurologistas do marxismo quanto nesse 
outro campo que ressalta a imprevisibilidade e um caráter aleatório dos acontecimentos, 
é reduzido à insignifi cância o papel do trabalho político de formação de novos sujeitos e 
relações sociais. Consideramos, pelo contrário, que é somente através da prática política e 
discursiva que eventos de caráter desestruturante podem ser agenciados, formando novas 
consciências, produzindo subjetivações, efeitos sociais de primeira grandeza. 

De modo amplo, na base destas subjetivações, podemos considerar uma miríade 
de estruturas e de acontecimentos que são agenciados ou “perdidos” aos interesses sociais 
de transformação, como são também agenciados ou “perdidos” aos interesses sociais 
de reprodução3. Por exemplo, os efeitos produzidos pelas lutas por melhores salários e 
condições de trabalho sobre o aumento da produtividade nas empresas, que representam 
o agenciamento/recuperação daquelas lutas por parte dos capitalistas, sem que por isso 
tenham deixado de signifi car também conquistas e aprendizagem por parte dos trabalha-
dores envolvidos. Podemos bem ver aí de que são feitos os efeitos sociais: de estruturas 
e acontecimentos históricos articulados em processos, podendo ser experimentados pelos 
sujeitos sob diferentes aspectos – da disfunção à oportunidade, da adversidade ao corte 
que se sutura ou que se abre ainda mais. 

“Articulados”, “agenciados” ou mesmo “formatados”... para além do revezamento 
das formas verbais, interessa aqui circunscrever explicitamente uma objeção de nossa 
parte às leituras mecanicistas e economicistas do marxismo que transformam a base (ou 
estrutura) social de instância passiva (ou materialidade) em instância ativa (em sujeito) 

3 Sem que haja dicotomia entre transformação e reprodução, o que pode ser bem percebido pela lógica do 
capitalismo de transformação incessante, pela qual a reprodução se faz enquanto valorização do valor, e não 
repetição do mesmo. 
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no processo histórico. Não se faz ou não há história sem condições e coerções históricas, 
mas é igualmente absurdo pensar que se possa fazer ou que possa haver história somente 
através de suas condições materiais. Trabalhando uma metáfora que Marx usa para falar 
da economia política (MARX, 2008 [1859]), reconhecemos que a anatomia de um corpo 
diz muito das suas possibilidades de movimento, mas não pode prevê-los e menos ainda 
provocá-los. A determinação e o agenciamento na história devem ser considerados con-
juntamente de modo a se evitar os conhecidos desvios deterministas e voluntaristas. A 
verdade é que a separação metodológica entre os dois grandes momentos de um modo de 
produção, estrutura e superestrutura social, induz a tropeços, na medida em que se fragiliza 
o caráter dialético da compreensão histórica iniciada por Marx4.

Nesse sentido, questionamos a separação proposta por Louis Althusser (1970) entre 
as funções de produção e as de reprodução do todo social, que grosso modo se sustentam 
numa divisão entre um dentro e um fora do local de trabalho: o despotismo fabril de um 
lado, demandando um aparelho repressivo, e a igualdade entre sujeitos livres, sujeitos de 
direitos e deveres, demandando aparelhos ideológicos. Tal divisão acaba espelhando a 
própria separação ideológica burguesa entre espaço privado da economia e espaço públi-
co da política (e da educação, alçada por Althusser à condição dominante nos aparelhos 
ideológicos do Estado). Parece-nos mais exato quebrar essa (quarta) parede do “local” de 
trabalho e conceber, como o fez Karl Marx em um de seus manuscritos de Paris (MARX, 
1993 [1844], p. 193), que “a religião, a família, o Estado, o Direito, a moral, a ciência, a 
arte, etc., constituem apenas modos particulares da produção e submetem-se à sua lei geral”. 
No entanto, não deixa de ser proveitoso tecer uma distinção pela qual a) na produção do 
todo social capitalista, o elemento fundamental caracteriza-se pela extorsão/exploração 
dos trabalhadores, que, ao mesmo tempo, proletariza as maiorias e gera acumulação de 
capital, constituindo globalmente os fatores elementares, os sujeitos livres do sistema, 
enquanto que b) na reprodução do capitalismo, o fundamental é a luta de classes, pensada 
na forma de um continuum de lutas, não lineares, mas em forma de ciclos (BERNARDO, 
2009 [1991]), onde os sentidos de liberdade são experimentados e disputados nos mais 
variados espaços sociais, inclusive, e em especial, nos de extorsão. 

Vale acrescentar ainda uma contribuição crítica notável de Michel Pêcheux quanto 
ao problema da produção/reprodução social no texto de Althusser:

A leitura que Michel Pêcheux fazia do famoso texto de Althusser era original e 
marcava uma intuição teórica muito fi na. Acrescentando a palavra “transformação” 
na fórmula consagrada utilizada por Althusser sobre a reprodução das relações de 
produção, ele tentava desmanchar as interpretações funcionalistas que o texto althus-
seriano não parava de suscitar (MALDIDIER, 2003 [1990], p. 49). 

Mais adiante, no artigo, veremos que a contribuição de Pêcheux ao ponto é muito 
mais vasta que o acréscimo de uma palavra e o esclarecimento de que os aparelhos ideo-
lógicos de Estado são o lugar de uma batalha. 

Estrutura e superestrutura não representam diferentes funções e espaços de defi nição 
dos processos históricos, com o cotidiano de uma empresa transnacional de um lado e uma 

4 Tropeços dos quais Marx não deve ser isentado, pois nos seus escritos tanto a luta de classes como o 
desenvolvimento das forças produtivas aparecem no papel de “motor” da história. Apoiada em Engels, 
Plekhanov, Trotski e Stálin, até os anos 1960, essa segunda vertente era o senso comum no campo marxista, 
quando então, a partir do maoísmo, da Revolução Cubana e das lutas anticoloniais, a centralidade da luta de 
classes na compreensão da história foi recuperada. 
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sessão parlamentar extraordinária de outro, ou os bancos e propriedades territoriais da igreja 
católica de um lado e a sua condenação do aborto de outro, ou ainda, o trabalho para se 
produzir telas de LCD de um lado e os produtos de entretenimento que ali aparecerão de 
outro. Estrutura e superestrutura são mais bem compreendidas historicamente enquanto 
funcionamentos e momentos inseparáveis de uma ordem social, na qual não cabe ao Estado 
e às suas instituições latu sensu (como o parlamento, a Igreja e a mídia corporativa) um 
papel secundário ou coadjuvante e, menos ainda, o de um tapume que encobriria as con-
dições materiais de existência. Se assim fosse, se o fundamental das superestruturas fosse 
determinar o que não pode ou não deve ser visto e dito, com diferentes gradações, se fossem 
instâncias de pura negação e encobrimento, elas não aproveitariam o potencial narrativo-
-ideológico dos fatores sociais tendencialmente escondidos e ainda potencializariam os 
sentidos destes. Não é nenhuma elucubração elencar essa hipótese que aqui contestamos, 
já que a lógica do tapume pode ter sido dominante por muito tempo ou, ao menos, em 
algumas conjunturas particulares. No entanto, no atual regime de visibilidade, mesmo com 
toda a assimetria que o caracteriza, seria muito difícil imaginar a reprodução das relações 
sociais dominantes sendo operada somente na base de mecanismos de encobrimento.

Além desse papel de tapume, outra possibilidade a se aventar é a de que o Estado 
e suas instituições cumpram um papel positivo análogo ao de uma estufa que protege e 
otimiza as relações sociais dominantes. Não o desvio da atenção ou o encobrimento de 
certas cenas, mas o cuidado de se evitar que determinadas pragas possam se criar e proli-
ferar num espaço. Se setorizarmos esta estufa protetora, se a subdividirmos em diferentes 
tarefas ou setores, podemos parodiar a conceituação proposta por Michel Pêcheux (1997 
[1975], p. 160) para as formações discursivas: aquilo que determina o que pode e deve ser 
dito a partir de uma posição dada numa formação social, proporcionando o sentido das 
expressões. Pêcheux não fala aí de “formação social” e sim de “conjuntura”, mas uma tal 
traição e paródia estruturalista de seu texto nos serve para exemplifi car bem como essa 
lógica da estufa (que cobre, protege e otimiza relações) sucumbe num engessamento da 
crítica ideológica, através de um pré-texto que dissemina a cegueira para o duplo fato de 
que mesmo as estufas não podem ser redomas e que as pragas são mutantes. A Análise do 
Discurso proposta por Michel Pêcheux se desenvolveu, inclusive, sublinhando o caráter 
instável das fronteiras entre as formações discursivas, os efeitos de conjuntura na prática 
social do fazer sentido e o caráter dinâmico das lutas ideológicas.  

Tendo de avançar, afi rmamos em síntese que as superestruturas políticas, jurídi-
cas e ideológicas não cobrem a base social, toda a sua materialidade, nem como tapume 
diversionista nem como estufa protetora. Elas fundamentalmente atuam em seu interior, 
ativamente, em todos os vãos das relações sociais. A relação psicanalítica que se estabelece 
entre fantasia imaginária e falta/incompletude real talvez possa ser explorada como analo-
gia para a compreensão do elo superestrutura-estrutura. Como diz Slavoj Zizek (1996, p. 
325), a estrutura de fantasia determina nossa atividade, nosso modo de agir na realidade. 
As superestruturas assim atuam. Não se trata de nenhum esfumaçamento da estrutura social 
ou do real da história e seu papel na determinação das práticas, mas uma recuperação da 
radicalidade do dizer de Marx (2008 [1859], p. 48) de que é sob formas ideológicas que os 
homens tomam consciência dos confl itos de seu tempo e os levam até o fi m. Mas nem as 
ideologias devem ser pensadas apenas enquanto formas (encobrindo conteúdos), nem as 
tomadas de consciência são descobertas (de um objeto pré-existente), devendo ser pensadas 
antes enquanto tomadas de partido em meio a um confl ito, posicionamentos com base em 
fatores históricos estruturais e(m) suas conjunturas, o modo como são imaginariamente 
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preenchidas e perseguidas as faltas e os desejos constitutivos em um ordenamento social. 

Por outra via, que igualmente fortalece a concepção de momentos no lugar daquela 
outra de espaços para a relação entre estrutura e superestrutura, pensamos que dos modos 
de produzir e reproduzir uma formação social, com os seus valores e os seus desvalidos, 
com suas formas específi cas de acumulação e de desapropriação, desenham-se contornos 
de relações de direito que defi nem e estabilizam as divisões entre os modos de fazer, os 
modos de ser e os modos de dizer5 de uma formação social. O Estado, como principal 
elemento superestrutural, é assim o estado da luta de classes, um certo modo de assegurar 
determinadas conquistas e de suturar as feridas de uma batalha – continuando-a por outras 
vias. É, sob essa compreensão, uma determinada forma de fazer política, forma esta que 
Rancière nomeia de polícia, enquanto uma lógica ou um ordenamento

que faz que tais corpos sejam designados por seu nome para tal lugar e tal tarefa; é 
uma ordem do visível e do dizível que faz com que essa atividade seja visível e outra 
não o seja, que essa palavra seja entendida como discurso e outra como ruído. É, por 
exemplo, uma lei de polícia que faz tradicionalmente do lugar de trabalho um espaço 
privado não regido pelos modos do ver e dizer próprios do que se chama o espaço 
público, onde o ter parcela do trabalhador é estritamente defi nido pela remuneração 
de seu trabalho. A polícia não é tanto uma “disciplinarização” dos corpos quanto uma 
regra de seu aparecer, uma confi guração das ocupações e das propriedades dos espaços 
em que essas ocupações são distribuídas (RANCIÉRE, 1996, p. 42. Grifos do autor).

Tais divisões e designações aparecem teorizadas por Michel Pêcheux no campo da dis-
cursividade, são os universos logicamente estabilizados, com uma infi nidade de coisas-
-a-saber, reservas de conhecimento acumulado que geram laços de dependência social e 
confi guram uma rede de dispositivos e recursos protetores contra ameaças de toda espécie 
à reprodução social: da epidemia de dengue à queda do PIB, do terremoto e tsunami à 
greve dos rodoviários. Diante de todas estas urgências e ameaças à felicidade humana, os 
sujeitos pragmáticos (cada um de nós no papel de gestores cotidianos da vida) demanda-
mos homogeneidade lógica, um mundo semanticamente estabilizado e a atualização de 
fronteiras que nos auxiliam nas infi nitas tomadas de decisão do dia a dia. “O Estado e as 
instituições funcionam o mais frequentemente – pelo menos em nossa sociedade – como 
pólos privilegiados de resposta a essa necessidade ou a essa demanda” (PÊCHEUX, 1997 
[1983], p. 34). E, se for justa a asserção, temos uma vez mais a insufi ciência prática de se 
desviar o foco e se contentar com a clássica alusão à determinação em última instância... 
que apenas traveste o que já se supunha.

2. Marxismo Ciência-Estado versus Marxismo conhecimento e luta política contra a 
exploração

O sentido do marxismo enquanto interpretação materialista da história e prática 
política transformadora precisa ser resgatado, de modo a se poder isolar e identifi car 
melhor os seus diversos desvirtuamentos – com destaque para a sua transformação numa 
Ciência-Estado (ciência régia para PÊCHEUX, 1997 [1983], ou ciência total para NETTO, 
1984). Ellen Meiksins Wood identifi ca em algumas obras de Marx a predominância de 
uma racionalidade econômica e determinista, que ela chama de interpretação burguesa do 

5 Trazendo aqui o modo como Jacques Rancière (em O desentendimento: política e fi losofi a. São Paulo: Editora 
34, 1996) talvez viesse a formular a presente questão. 
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devir histórico do capitalismo, contra a qual ela defende uma segunda narrativa, presente 
(pelo menos os seus fundamentos) n’O Capital, em que Marx evidenciaria “o caráter 
aberto do devir histórico, submetido às injunções das lutas sociais e políticas entre as 
classes” (MONTENEGRO, 2012, p. 113). João Bernardo diverge não do teor, mas daquela 
localização na obra marxiana e dos termos de referência a uma interpretação burguesa 
em seu interior. N’O Capital, Marx teria entronizado a disciplina capitalista de empresa, 
contrastando a organização fabril com uma suposta desorganização e arbitrariedade do 
mercado e servindo-se daquela organização (do seu desenvolvimento planifi cado, não da 
sua ruptura) como base de passagem ao modo de produção futuro, ao socialismo (BER-
NARDO, 2009 [1991], p. 408-413). 

A despeito da consideração dos Grundrisse de que “o ser humano é, no sentido 
mais literal, um animal político, não apenas um animal social, mas também um animal que 
somente pode isolar-se em sociedade” (MARX, 2011 [1857], p. 40), não se deve esquecer 
o postulado pelo Manifesto Comunista de que “toda luta de classes é uma luta política”, 
mas “desaparecidos os antagonismos de classe no curso do desenvolvimento e sendo 
concentrada toda a produção propriamente falando na mão dos indivíduos associados, 
o poder político perderá seu caráter político” (MARX & ENGELS, 1998 [1848], p. 28). 
Quase trinta anos depois, Engels falará da substituição do governo sobre as pessoas pela 
direção dos processos produtivos e administração das coisas. Não ocorria a ele que qual-
quer relação entre sujeitos e coisas é fundamentalmente uma relação entre sujeitos. Foram 
drásticos os efeitos desse intelecto administrativo-gestorial sobre o socialismo soviético, 
em que “a ordem social, pretensamente desembaraçada dos efeitos da luta de classes, 
converte-se em uma ordem natural, na qual não há lugar para contradições: quando muito 
‘difi culdades de organização’” (PÊCHEUX, 1990 [1982], p. 14). “Enquanto, de um lado, 
considerava-se que estas [as classes] haviam desaparecido, de outro, afi rmava-se que as 
relações de produção correspondiam perfeitamente às forças produtivas, e que qualquer 
contradição eventual deveria desaparecer em tempo útil, graças à ‘sociedade socialista’” 
(BETTELHEIM, 1976, p. 33). 

Por aí, vemos bem o caráter absolutamente estratégico da consideração teórica da 
prática política no interior do marxismo como forma de combate às suas posições e versões 
tecnicistas, gestoras e burguesas. Não é difícil supor que, se formos capazes de superar 
a nossa pré-história – estes muitos séculos de luta de classes –, outras lutas aparecerão, 
outras subjetividades e incompletudes animarão o todo social. Por isso, subordinar/restrin-
gir a política e sua necessidade somente às posições que tocam as assimetrias nos modos 
de produzir e apropriar também é uma forma de postergar um problema. Se toda luta de 
classes é uma luta política, nem toda luta política é luta de classes.

Em um texto de crítica radical ao politicismo, Karl Marx (2011 [1844]) é explícito 
ao categorizar a política enquanto esfera limitada e limitadora da ação e da compreensão 
do social, considerando o intelecto político sinônimo de pensamento burguês, mistifi cador 
do poder da vontade e adversário das perspectivas políticas e teóricas que se pautam pela 
totalidade, vaticinando que, juntamente ao Estado, a própria política deveria ser abolida.

 
O Estado jamais encontrará no “Estado e na organização da sociedade” o fundamento 
dos males sociais [...]. Onde há partidos políticos, cada um encontra o fundamento de 
qualquer mal no fato de que não ele, mas o seu partido adversário acha-se no leme 
do Estado. Até os políticos radicais e revolucionários já não procuram o fundamento 
do mal na essência do Estado, mas numa determinada forma de Estado, no lugar da 
qual eles querem colocar uma outra forma de Estado. (MARX, 2011 [1844], p. 43).
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Se a formulação nos ajuda a pensar na movimentação dos partidos (inclusive a dos 

revolucionários), não faz o mesmo em relação à compreensão do Estado. Afi nal, de que 
modo um Estado deriva de uma formação social e atua na sua reprodução? 

N’A Ideologia Alemã, a relação entre sociedade e Estado se dá da seguinte forma: 
a partir de uma conexão materialista dos homens – a única que faz com que seja legíti-
mo pensar em uma história geral da humanidade –, desenvolvem-se interesses coletivos 
referentes à dependência recíproca dos indivíduos entre os quais o trabalho social está 
dividido, interesses estes que na história assumiram uma forma autônoma sobre esta base 
real dos laços sociais existentes: a forma de Estado, pela qual, sem que se questione a 
manutenção da divisão social do trabalho, as lutas reais entre as classes assumem formas 
ilusórias (MARX & ENGELS, 1993 [1846], p. 47-48). 

Jacques Rancière resiste a essa categorização, a qual ele classifi ca de meta-política: 
uma sintomatologia que implica conceber a falsidade como a verdade própria do político. 
A distância entre a verdade social e a falsidade política apareceria de modo intransponível 
na tradição marxista; a política seria aquilo que ela esconde: a luta de classes, o movimento 
real da sociedade (RANCIÈRE, 1996, p. 89). A distância entre o cidadão rousseauniano 
e o homem hobbesiano, entre a (ilusão da) soberania cidadã e a (verdade da) guerra civil 
passa, assim, do estatuto de condicionante de uma realização/transposição – a emancipação 
humana como ultrapassagem dos limites da cidadania política, segundo o jovem Marx6 – 
para a fi gura de uma denúncia, na qual o próprio social, o movimento real da sociedade, é 
desenhado como algo destituído de política, sendo “sempre redutível, em última instância, 
à simples não-verdade da política” (ibidem, p. 90). É por isso que “Marx só concebia a 
possibilidade de consolidação de uma forma social pós-capitalista, se essa estivesse de-
sembaraçada do revestimento político” (BRITO, 2005, p. 13). 

Os marxistas ainda hoje se revezam entre a politização da sociedade, do cotidiano, 
da economia, por um lado, e o esforço pela superação da política como parte da superação 
da sociabilidade burguesa. Provavelmente temos um equívoco no cruzamento dessas duas 
referências à política, como ainda se tem tantas vezes nas referências ingênuas que são 
feitas à sociedade civil e seus poderes enquanto uma exterioridade em relação ao Estado. 

3. Classes sociais, representação e prática discursiva

No entanto, um ponto sensível e central para se pensar a prática política no mar-
xismo é o das classes sociais, muitas vezes naturalizado, seja para dizer que ele já está 
dado, ainda que na condição de uma pura objetividade social desconhecida, seja para 
dele apressadamente se despedir, adeus. É ele objeto de conceituação interrompida no 
fi nal inconcluso d’O Capital, mas se encontra desenvolvido ao longo da produção teórica 
marxiana: o proletariado aparece como herói revolucionário nos primeiros escritos, classe 
sem interesses e conteúdos próprios (Macunaíma?), pura negação da sociabilidade bur-
guesa, enquanto que nas obras da maturidade ele é o conjunto dos homens subsumidos à 
exploração capitalista, dentre outras determinações. Quando Marx considera os elementos 
objetivos e diferenciais que conformam as classes em seus aspectos descritivos – que não 

6 Que fazia desse jovem de 25 anos, sem ter estudado a economia política inglesa e a história política francesa, 
um defensor da democracia direta enquanto meio de supressão do Estado – o que depois, na maturidade teórica, 
é tido como fator condicionado à supressão das classes. Cf. Celso Frederico, Nas trilhas da emancipação 
– prefácio à MARX, Karl. Contribuição à crítica da fi losofi a do direito de Hegel: introdução. São Paulo: 
Expressão Popular, 2010 [1844], p. 18. 
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são apenas econômicos, mas também culturais –, detém-se naquilo que designa enquanto 
uma classe-em-si: “a dominação do capital criou para esta massa uma situação comum, 
interesses comuns. Assim, pois, esta massa já é uma classe no que diz respeito ao capital, 
mas ainda não é uma classe para si” (MARX, 1981 [1847], p. 141). Estes indivíduos “en-
contram suas condições de vida preestabelecidas e têm, assim, sua posição na vida e seu 
desenvolvimento pessoal determinados pela classe; tornam-se subsumidos a ela” (MARX, 
1993 [1846], p. 84).

Fica assim patente na análise marxiana que a existência de interesses comuns, ca-
racterizados enquanto modos de vida diferenciais no todo social, não é tomado como fator 
sufi ciente da afi rmação de uma classe. “Os indivíduos isolados apenas formam uma classe 
na medida em que têm que manter uma luta comum contra outra classe; no restante, eles 
mesmos defrontam-se uns com os outros na concorrência” (MARX, 1993 [1846], p. 84), 
com o detalhe de que para manter uma luta comum são necessários fatores que passam 
longe da simples disposição e vontade. Marx nos fala dos camponeses franceses sob o 
governo de Luís Bonaparte, incapazes de defenderem os seus interesses de classe em seu 
próprio nome: “Não conseguem representar-se a si mesmos, têm de ser representados”. 
(MARX, 1975 [1852], p. 139). 

É justamente nas pegadas da análise histórica de Marx em O 18 Brumário de Luís 
Bonaparte, que Gayatri Spivak (2010 [1985], p. 31-43) propõe pensarmos a descontinui-
dade fundamental entre os aspectos descritivos dos sujeitos/classes sociais e seus aspectos 
propriamente políticos, de subjetivação, agenciamento de interesses e transformação. A 
distância entre a representação como darstellen (ao lado dos interesses de classe determina-
dos pelas condições objetivas de vida) e a representação como vertreten (ao lado da prática 
política, do desejo e do desvio) aponta para uma diferença substancial que também toca 
a relação e a descontinuidade irredutível entre os campos de referência das expressões do 
inglês consciousness e conscience – estar ciente, ter acordado, a capacidade de perceber, 
de um lado; e, por outro, ter senso moral, ter o senso de certo ou errado. Por mais que 
um dos termos venha a se apoiar no outro, a exemplo da assinatura como representação 
objetiva e a representação política do abaixo-assinado que a contém, é fundamental não 
diluir essa diferença. Segundo Spivak, 

Marx não está trabalhando [em sua obra] para criar um sujeito indivisível, no qual o 
desejo e o interesse coincidem. A consciência de classe não opera com esse objetivo. 
Tanto na área econômica (capitalista) quanto na política (histórico-mundial), Marx é 
compelido a construir modelos de um sujeito dividido e deslocado cujas partes não 
são contínuas nem coerentes entre si. (SPIVAK, 2010 [1985], p. 34).

Uma tal consideração não faz absolutamente nenhum sentido na versão economicista 
e teleológica da existência das classes sociais, e, do outro lado, enriquece profundamente a 
versão de que as classes só existem a partir das lutas que travam, sendo que tais lutas nunca 
são homogêneas e lineares. Em relação ao problema da representação enquanto vertreten, 
agenciamento político, deve-se considerar que a classe não se torna “para si” por “reve-
lação”, nem simplesmente pela conscientização de suas condições de vida. Entendemos 
que o processo da consciência de classe dos trabalhadores, da “classe para si”, defi ne-se 
não simplesmente por saber as condições objetivas, mas pelo modo de insurgir-se contra 
tais condições, por afrontar a lógica policial que estabiliza e naturaliza seu lugar social, 
subjetivando-se contra o seu próprio ser de classe (contra o capital, a sua causa presente) 
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e pela abolição de todas as classes, ou seja, da sociedade de classes – de modo análogo ao 
que foi a abolição da sociedade estamental pela revolução burguesa: a eliminação/superação 
da contradição fundante da ordem feudal.

Como é bem sabido no interior do campo marxista, o problema da consciência de 
classe dos trabalhadores, do agenciamento de seus interesses históricos e da sua representa-
ção tem sido o problema do partido revolucionário, em sentido amplo. Diante do que pode 
ser pensado como “embaraço” dos partidos comunistas em relação ao processo político 
de autoformação da classe trabalhadora, Michel Pêcheux fala da “metafísica marxista 
ortodoxa do realismo de classe”, que

[...] subordina uma identidade estável (com fronteiras defi nidas) às ideologias e 
principalmente às ideologias políticas. Mas essa metafísica, que nunca arrisca 
nada, sempre signifi cou um perigo para os movimentos populares e de traba-
lhadores: o papel nunca explicado do “populismo” foi tratado no âmbito dessa 
metafísica. [...] o mesmo marxismo ortodoxo se mostra incapaz hoje em dia de 
pensar, em seu próprio espaço do “socialismo existente”, os efeitos de uma luta 
de classes, cujos atores lhe fi cam invisíveis. Enquanto isso, se reproduzem as 
condições de um sistema de exploração original sem “capitalistas”, principal-
mente por meio da divisão técnico-social-política do trabalho, garantida por 
um populismo de Estado [stalinismo], com efeitos retroativos imprevisíveis 
(PÊCHEUX, 2011 [1982], p. 116).

Considerando a classe trabalhadora um objeto – e um objeto de identidade está-
vel – seus autoproclamados representantes nas lutas ideológicas e políticas puderam, na 
maior parte de sua atuação, deixar de trabalhar “no interior” da classe, de modo orgânico, 
sendo o recrutamento partidário pouco mais do que uma renovação de quadros, e se aco-
modaram numa representação “objetiva”, pela qual falam (de fora/acima) para a classe, o 
que, nos termos empregados por Mónica Zoppi-Fontana (1997, p. 128), representa “uma 
dominância dos processos metafóricos sobre os processos metonímicos da enunciação 
política”. As palavras dos partidos comunistas nem coincidem com e nem traduzem as 
palavras do proletariado, elas as substituem. Tem-se assim um efeito oposto-complementar 
àquele produzido pelos intelectuais que, recusando a representação (e o comprometimento 
político), defendem que a classe fala por si, que ela é idêntica a si mesma – é uma das 
críticas de Gayatri Spivak (2010 [1985]) a Foucault e Deleuze. E tem-se assim também 
algo ainda mais grave, como nos indica João Bernardo (2009 [1991]): a recuperação das 
lutas mais intensas da classe trabalhadora por uma classe que, em verdade, de forma ob-
jetiva (demonstrável historicamente), é capitalista: a classe dos gestores. Classe essa que, 
objetivamente, conduziu as revoluções proletárias para uma “via prussiana de desenvolvi-
mento capitalista” (PÊCHEUX, 2011 [1982]). O lema ou fórmula “socialismo = sovietes 
+ eletrifi cação” muito provavelmente já padecia da armadilha ideológica-discursiva que 
trabalha assimetricamente os termos de uma conjunção, no caso o sinal “mais”. Que tenha 
se dado o avanço da eletrifi cação e o recuo e enterro do regime dos conselhos operários 
autônomos é algo que o “cerco capitalista” só poderá justifi car se admitirmos que ele foi, 
o tempo todo, um problema interno, e não gerado pelo imperialismo.

Sendo o proletariado, enquanto “classe para si”, um processo histórico, uma tendên-
cia concreta (mas não inexorável) de dissolução de todas as classes, de decomposição da 
sociedade burguesa, de recuperação e agenciamento dos traços sociais de coletivismo e de 
igualitarismo em prol de novas relações sociais, torna-se impensável qualquer divisão que 
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se queira estabelecer entre agentes e processos, vanguarda e classe, ou qualquer consciência 
que se queira conceber antes da prática real, apenas como interesses objetivos ou materiais 
a serem conhecidos e representados “de fora”. A consciência que mais diretamente interessa 
ao marxismo são formas sociais determinadas e inscritas “no processo de vida social, polí-
tica e intelectual” (MARX, 2008 [1959]), todo o complexo superestrutural e(m) suas lutas.

Para além de sua crítica à metafísica do realismo de classe, Michel Pêcheux (2011 
[1982]) tem uma contribuição notável que nos auxilia a apreender as classes enquanto 
fatores históricos e contingentes, e não enquanto elementos funcional e estruturalmente 
tomados de antemão. Partindo daquilo que Gramsci chamou de “guerra de movimento”, 
Pêcheux propõe pensarmos em termos de luta de deslocamento ideológica para descre-
ver uma série de choques pertinentes à reprodução/transformação das relações de classes 
(PÊCHEUX, 2011 [1982], p. 114-115). Para o fi lósofo francês, por exemplo, o “socialismo 
existente” inscreveu sua relação na história do desenvolvimento do capitalismo através de 
uma sequência de incrustrações contraditórias no interior de seu próprio desenvolvimento 
geral. Sem supor ou projetar qualquer pureza traída, perdida ou desviada de uma “teoria 
marxista”, trabalhando (ao invés disso) com autonomia o pensar crítico-marxista, Pêcheux 
chama a atenção para as lutas de deslocamento ideológicas que atravessam as formações 
sociais e mobilizam objetos paradoxais sob diversos nomes como Povo, direito, trabalho, 
gênero, vida, ciência, natureza, paz, liberdade, etc. São objetos que funcionam em rela-
ções de força móveis, que provocam confusão e cruzamentos, o que podemos acompanhar 
também na consideração de Slavoj Zizek quanto ao objetivismo “marxista” do governo 
soviético em relação às classes:

[...] em algum momento esse processo tem de ser interrompido por uma intervenção 
maciça e violenta da subjetividade: pertencer a uma classe nunca é um fato social 
puramente objetivo e é sempre o resultado da luta e do engajamento subjetivo. É in-
teressante observar que o stalinismo se envolveu num impasse semelhante ao buscar 
determinações objetivas de pertencimento de classe – o impasse classifi catório que 
ativistas políticos e ideólogos stalinistas enfrentaram em sua luta pela coletivização 
entre 1928 e 1933. Na tentativa de explicar o esforço para eliminar a resistência dos 
camponeses em termos marxistas “científi cos”, eles dividiram os camponeses em três 
categorias (classes): os camponeses pobres [...], aliados naturais dos operários; os 
camponeses médios autônomos, que oscilavam entre explorados e exploradores; e os 
camponeses ricos, os kulaks [...], o “inimigo de classe” explorador que, como tal, tinha 
de ser “liquidado”. No entanto, na prática essa classifi cação se tornou cada vez mais 
indistinta e inoperante: naquela situação de pobreza generalizada, critérios claros não se 
aplicavam mais, e as duas primeiras categorias uniram-se muitas vezes aos kulaks para 
resistir à coletivização forçada. Criou-se então uma quarta categoria, a do subkulak, o 
camponês que, embora em relação à sua situação econômica fosse pobre demais para 
ser considerado um kulak propriamente dito, apresentava uma atitude “contrarrevo-
lucionária”. [... com o tempo] A arte de identifi car kulaks, portanto, não era mais uma 
questão de análise social objetiva, mas de uma complexa “hermenêutica da suspeita”, 
de identifi car as “verdadeiras atitudes políticas” de alguém, ocultas por trás de decla-
rações públicas enganosas, de modo que o Pravda teve de admitir que, “muitas vezes, 
nem os melhores ativistas conseguem perceber o kulak” (ZIZEK, 2012, p. 162-163).

A luta de classes é tida por Zizek como antagonismo que atravessa a realidade social 
em seus pontos de subjetivação. É então pertinente trazer Jacques Rancière novamente, 
que conceitua a subjetivação enquanto interrupção das capturas discursivas dominantes 
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– o que Pêcheux conceituou enquanto desidentifi cação. Por estas vias de compreensão, 
subjetivar-se é reagir a um dano instaurando um litígio, o que Rancière sintetiza na imagem 
da instituição do partido/parcela dos sem-parcela:

Não há política simplesmente porque os pobres se opõem aos ricos. Melhor dizendo, 
é a política – ou seja, a interrupção dos simples efeitos da dominação dos ricos – que 
faz os pobres existirem enquanto entidade. A pretensão exorbitante do demos a ser 
o todo da comunidade não faz mais que realizar à sua maneira – a de um partido 
– a condição da política. A política existe quando a ordem natural da dominação é 
interrompida pela instituição de uma parcela dos sem-parcela. [...] Fora dessa ins-
tituição, não há política. Há apenas ordem da dominação ou desordem da revolta. 
(RANCIÈRE, 1996, p.26-27).

Na tese de doutorado (FONSECA, 2012) criticamos a afi rmação de Rancière de 
que somente haveria política enquanto negação da dominação, de que “o partido dos ricos 
encarna nada mais que o antipolítico” (RANCIÈRE, 1996, p. 29). Acompanhamos o que 
diz Michel Pêcheux (1997 [1975], p. 203) de que a burguesia efetivamente faz política, 
mas a faz de modo dissimulado, sob as formas da fi cção e do jogo eleitoral-parlamentar 
(fi ngindo que tudo pode acontecer) ou da denegação de viés pragmático e jurídico (fi ngindo 
que apenas aquilo e nada mais pode acontecer).

As ideologias contrahegemônicas nascem no lugar mesmo da dominação ideológica 
na forma de múltiplas falhas e resistências. Investigando a Conjuração Baiana de 1798, 
recuperamos o trabalho dos sujeitos históricos desejantes de uma revolução francesa nos 
trópicos, a sua constituição enquanto instância enunciativa capaz de sustentar posições 
interrompendo os simples efeitos de uma dominação, produzindo o sentido do interior do 
sem-sentido, trabalhando para que o impossível se tornasse inevitável: uma aliança entre 
escravizados e escravizadores para derrubar a monarquia e instaurar uma república iguali-
tária e independente na Bahia, com o auxílio de Napoleão Bonaparte e suas tropas. Foram 
derrotados. Mas se simplesmente olhamos para esse fato e identifi camos que perderam por 
querer o impossível, de algum modo nos somamos à narrativa dos vencedores... 

Não é o caso de conceber uma prática social qualquer que já não faça sentido e não 
pressuponha sujeitos, como num “estágio social” livre de assujeitamento histórico, das 
coerções herdadas que nos colocam em determinados lugares antes mesmo que a gente 
abra a boca e depois mesmo que a gente fale contra elas. Esse “campo do sem-sentido” e 
da “multiplicidade de fraturas” e “traços latentes” deve ser considerado como aquilo que 
está sendo efetivamente jogado na história, as muitas brechas e vãos que fazem com que a 
história e os sentidos se realizem à distância de qualquer inexorabilidade socioeconômica 
(em última instância) e de uma exterioridade qualquer dos sujeitos (mesmo os do partido 
portador da teoria revolucionária), o que no início do projeto teórico de Pêcheux implicava 
o primado da teoria sobre a prática (PÊCHEUX, 1997 [1978], p. 299). 

Considerações fi nais

Para os que seguimos trabalhando o legado marxista de Michel Pêcheux, não se trata 
exatamente de considerar que “Um outro mundo é possível”, mas sim que Um outro mundo 
é o impossível... o impossível na ordem dominante atual, o impossível no capitalismo. “As 
revoluções são impossíveis, até que se tornem inevitáveis”, disse Trotsky, “tudo o que é 
sólido desmancha no ar”, Marx e Engels. Esse batimento real no coração da ordem é o que 
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de fato dá trabalho aos conservadores e reacionários. É propriamente aí que está a políti-
ca, a política real e contingente, aquela que pressiona para que algo efetivamente mude e 
para que esse algo permaneça como está. O real da política não é que algumas coisas – as 
prioridades, por exemplo – mudem e outras permaneçam, mas que haja constantemente 
essa pressão e que ela seja inevitável. 

Uma abordagem materialista dos processos considerados superestruturais, que desfaça 
em seu interior a cegueira, a esterilização e o apartamento das relações de produção e das 
forças produtivas, certamente tem a ganhar com as problemáticas propostas por Rancière e 
Pêcheux, do desentendimento como a lógica da política e da política como funcionamento (do) 
signifi cante. Temos aí elementos importantes e estratégicos ao guia de estudos e intervenção 
do materialismo histórico no que diz respeito, em especial, aos processos que conformam 
estes sujeitos peculiares, as classes, a partir do desentendimento e da desidentifi cação com 
as suas coordenadas prévias, com a implosão de determinados preconstruídos e a abertura 
de novas possibilidades de (se) deslocar, subtrair, subjetivar e fazer sentido. 
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Meninos do Cense: Práticas e discursos de 
inclusão/exclusão

Raquel Ribeiro  Moreira1

Résumé: Cette étude vise à étudier les modes de détermination et de traite-
ment d’adolescents internés pour avoir été en confl it avec la loi. À cette fi n, 
nous travaillerons avec les constructions imaginaires que les employés d’un 
centre socio-éducatif font sur l’adolescents admis lá, en notant la façon de 
construire les processus d’identifi cation et de stigmatisation conséquente des 
jeunes contrevenants. Ainsi, nous sommes à la recherche pour le traitement 
des déterminations historiques de l’identité d’une construction particulière, 
c’est à dire nous avons affaire à la construction des positions de sujets. Ainsi, 
les images qui sont ensuite adolescente admise par le personnel du centre, 
comme positions de sujet discursivement signifi catives au sein d’une donnée 
FD, sont aussi construits à partir de l’image qu’ils ont de l’institution, la mise, 
tandis que l’état idéologique de sujet affaiblis et d’institution rédemptrice.
Mots-clé: imaginaire, détermination du sujet, adolescentes internés

Resumo: Este trabalho tem como objetivo de pesquisa os modos de deter-
minação e de tratamento de adolescentes em confl ito com a lei internados. 
Para tanto, trabalharemos com as construções imaginárias que os funcioná-
rios de um centro de socioeducação fazem dos adolescentes ali internados, 
observando como se constroem os processos de identifi cação, e consequente 
estigmatização, dos jovens que infracionaram. Com isso, estamos procurando 
tratar das determinações históricas na construção de determinada identidade, 
ou seja, estamos tratando da construção de posições-sujeitos. Desse modo, as 
imagens que se fazem, então, do adolescente internado, pelos funcionários do 
Centro, como posições de sujeito discursivamente signifi cativas no interior 
de determinada FD, se constroem também a partir da imagem que estes têm 
da instituição, confi gurando, ao mesmo tempo, a condição ideológica de 
sujeito debilitado e de instituição redentora. 
Palavras-chave: imaginário, determinação do sujeito, adolescentes internados.

1 Universidade Federal do Rio Grande
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1 Para Contextualizar a pesquisa

Trabalhar com excluídos, seja da ordem que for, requer a necessidade de mobilizar 
conceitos imbricados na ordem histórica, política, ideológica e social do real, uma vez que 
entender como se constitui o sujeito excluído só se faz possível a partir de um olhar politi-
camente comprometido, no qual seja possível apreender os sentidos, observando-se sempre 
que esses sentidos não se constroem na estagnação, na transparência ou na mera observação 
da sociedade.  É por isso que, inicialmente, já justifi camos a fundamentação deste trabalho na 
Análise do Discurso, pois, acreditamos que, como uma teoria do campo político, de acordo 
com Courtine (2006), a AD possui as bases que nos possibilitam empreender análises imbri-
cadas nas ordens histórica e ideológica, essenciais para a construção de sentidos.

Os adolescentes em confl ito com a lei internados, sujeitos da nossa pesquisa, 
constituem-se de adolescentes entre 12 e 21 anos, que se encontram cumprindo a medida 
disciplinar mais severa do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), a internação, que 
se aplica a adolescentes reincidentes ou sentenciados por um crime grave, como tráfi co de 
drogas, latrocínio e homicídio. Tais sujeitos interessam-nos a partir do momento em que os 
entendemos como pessoas em desenvolvimento que precisam muito mais de orientação e 
educação do que punição e correção. As instituições de tratamento desses adolescentes, no 
país, são historicamente marcadas por abusos de diversas ordens, assim como pela privação 
– além da privação de liberdade – de direitos mínimos regidos pela constituição brasileira, 
muitas vezes já negligenciados e/ou negados a esses meninos desde muito cedo. Tidas 
como “celeiros do mal”, na maioria das vezes as instituições de “correção” proporcionam 
aos adolescentes a vivência mais intensifi cada do crime e da marginalização, acrescendo 
à marginalização da pobreza e da baixa escolaridade, das quais muitas vezes esse menino 
já é vítima, aquela da institucionalização. “Meninos da Febem”, como muitas vezes são 
chamados, mesmo não havendo mais Febens desde a década de 90, esses adolescentes são 
estigmatizados, generalizadamente, como criminosos de alta periculosidade que precisam 
urgentemente de leis mais precisas e menos ‘benevolentes’, uma vez que, sob esse prisma, 
eles são constantemente privilegiados por sua condição, condição que normalmente é 
associada a uma violência ainda maior, pois adolescentes são instáveis e inconsequentes.

Na contramão, então, desta intensifi cação na campanha de diminuição da maioridade 
penal, procuramos entender como as instituições de cumprimento da medida de internação 
portam-se perante todas as reformulações apontadas desde 1990, ano de implantação do 
Estatuto da Criança e do Adolescente. Para isso, escolhemos um Centro de Socioeducação 
do interior do Paraná. Nesta instituição, os meninos fazem todas as atividades em grupos 
de 5, sempre ‘vigiados’ por funcionários, chamados de educadores sociais, que são os 
responsáveis pelos deslocamentos, refeições, banhos e cumprimento das regras da insti-
tuição. É justamente sobre essas regras e seus cumprimentos que queríamos atentar.  Pois, 
nos parece que, de acordo com a conjuntura social em que esse menino se encontra, um 
trabalho ‘intra-muros’, que não se estenda à vivência social e cultural dos adolescentes e 
familiares, não nos parece conseguir, de fato, realizar a socioeducação tão apregoada, a não 
ser que este trabalho se baseie na alienação sócio-histórica e seus resultados não passem 
de mascaramentos midiáticos para justifi car investimentos públicos. O Centro investigado 
possui um índice de reincidência que gira em torno de 78% a 82%, estatística mensurada 
pelos próprios funcionários, o que nos aponta para sérias falhas no papel daquilo que a 
instituição aponta como sua missão, que é a de ressocializar o adolescente internado. Nossa 
análise, além da alienação sócio-histórica do trabalho realizado ali dentro, o qual descon-
sidera as contingências históricas, políticas e sociais que constituem as reais condições de 
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existência desses meninos2, é a de que o Centro (assim como outras instituições) pauta-se, 
ainda, sob a violência com o intuito de correção e adequação das atitudes e comportamentos 
destes adolescentes. Não mais uma violência física, apesar de ainda existir, justifi cada pela 
necessidade de segurança dos próprios internos e dos funcionários, mas essencialmente 
uma violência simbólica, travestida de regras e normas disciplinares que servem, muitas 
vezes, para humilhar, subjugar e até assediar (abuso moral) os adolescentes que insistem em 
“não se comportar da forma esperada”, isto é, serem obedientes, cordatos e inexpressivos. 

Foi, portanto, com o intuito de observar como se estabelece esta relação de estig-
matização e violência no referido Centro que tratamos de construções imaginárias neste 
trabalho, pois estamos querendo tratar de determinações históricas na construção de de-
terminada identidade, ou seja, da construção de posições-sujeitos. Essas determinações 
históricas (e imaginárias) serviram como base para que nós “avaliássemos”, como um efeito 
ideológico, as atitudes e comportamentos tanto dos adolescentes internados quanto dos 
funcionários do Centro, observando suas inscrições, “semi”-voluntariamente, ou não, em 
determinada posição-sujeito (que também pode ser no plural), de determinada formação 
discursiva, assim como as construções imaginárias que pautassem a avaliação que estes 
sujeitos fazem uns dos outros. 

Essas construções imaginárias apontam para efeitos que são mobilizados na cons-
trução dos modos de determinação dos sujeitos: determinação do eu e determinação do 
outro. Nesse espaço, constroem-se as relações entre os sujeitos, e é aqui que se desenrola 
o rol de designações de um – grupo de – sujeito(s): menor, delinquente, trombadinha, pi-
vete, adolescente, sujeito de direitos e etc...  Todas essas designações mobilizam saberes 
e domínios diferenciados, e não se trata de simples escolhas lexicais, variações de estilo 
e muito menos de meros nuances semânticos, são atributos que, em seus apagamentos ou 
explicitações, atestam posições ideológicas. Portanto, não há como desprender o político do 
simbólico, ou seja, não podemos falar de construções imaginárias, determinação do sujeito 
e muito menos de fi liação a uma formação discursiva, sem levarmos em consideração as 
posições ideológicas que constituem os sujeitos, os discursos e as instituições. 

Podemos perceber, desse modo, ao analisarmos os documentos e legislações sobre 
esse sujeito, que suas designações variam de delinquente (sinônimo de pobre e margi-
nalizado), que precisava ser vigiado e retirado do convívio social, à adolescente, sujeito 
de direitos, que precisa ser amparado e protegido, mas que, ainda de acordo com a lei, 
precisa ser segregado em uma instituição fechada. Espécie de câncer social, o “menor”, 
como ainda é fortemente designado, especialmente pelos meios de comunicação, aparece, 
segundo Haroche (1992), como efeito de um espaço lacunar, que serve muito mais para sua 
não determinação do que para qualquer outra coisa. Simbiose do que mais se admira – a 
infância, a ingenuidade, o desabrochar – e, ao mesmo tempo, do que mais se repudia – o 
crime, a violência, o descontrole – a criança marginalizada, e especialmente o adolescente, 
aparece como aquele sem lugar: não pode ser preso, mas não pode fi car na rua; é um ser em 
desenvolvimento, mas é um marginal mirim; busca-se o protagonismo juvenil, mas ele não 
tem/teve nenhuma oportunidade. Ao não ser isso nem aquilo, ou por ser tudo ao mesmo 
tempo, o adolescente inspira sentimentos diferenciados, que aparecem sob as marcas de 
piedade, afetação, comiseração, preocupação, de indiferenciação e de temor. 

2 Fazemos referência à exclusão, ao abandono, à desestrutura emocional e fi nanceira dos pais, à extrema 
pobreza, à falta de cultura, educação, entre outros. 
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Partindo do reconhecimento dessa(s) concepção(ões), então, nos debruçamos sobre 

o imaginário dos funcionários do Centro de Socioeducação a respeito dos adolescentes 
ali internados. Observamos um alinhamento entre a defesa da instituição como modelo 
de educação e garantia dos direitos dos adolescentes, ao mesmo tempo em que se percebe 
a recorrência à especialização (à área de formação de cada profi ssional) na determinação 
do adolescente internado. Assim, esses jovens terão ou suas carências/defi ciências sócio-
-econômicas enfatizadas (para os assistentes sociais), ou serão apontados como fruto - os 
adolescentes e seus familiares - de distúrbios e/ou desarranjos emocionais (para os psi-
cólogos), ou ainda como resultado de deliquência e marginalização (fato observado por 
educadores sociais). 

Todavia, a ‘crença’ na função benéfi ca do Centro de Socioeducação sempre foi 
propalada, constituindo o amálgama das falas ali escutadas. É por isso que o conceito 
de imaginário nos é muito caro neste trabalho, uma vez que para entender os sujeitos 
envolvidos nesta pesquisa (especialmente o adolescente em confl ito com a lei, mas não 
somente ele, e aí se torna essencial compreender quem são os profi ssionais que com ele 
trabalham), precisaremos, também, entender “tudo [o] que serve para formar (valores, nor-
mas, instituições, ideias e materiais pedagógicos) [e que] engendra ipso facto um magma 
de representações e de signifi cações imaginárias que se insere na práxis educativa e em 
suas realizações.” (BARBIER, 1994, p.15)

Nesta perspectiva, não nos interessa a visão de imaginário como a de uma oposição 
ao real, ou como lapso do racionalismo, ou ainda como evento da ordem da fantasia, da 
pura invenção ou da representação “no espírito”. Não estamos falando das peças teatrais; 
estamos nos referindo ao todo de signifi cações que é construído e permeado nas e pelas 
relações sócio-discursivas, todo esse que se insere vividamente (e não como mascaramento) 
no nosso cotidiano. 

É somente nessa perspectiva que podemos perceber a práxis, mencionada acima 
por Barbier, como o alicerce no qual se tecem os imaginários. É somente sob esse conceito 
de práxis, como forma de conhecimento da história encarnada nas formas de vida social 
efetiva, que podemos reconhecer quem é que fala, isto é, um ser histórico, e de quem ele 
fala. Castoriadis (1982) apresenta esta práxis com uma atividade consciente que se apóia 
sobre um saber, mas um saber que é sempre fragmentário e provisório, já que:

É fragmentário, porque não pode haver teoria exaustiva do homem e da história; ele é 
provisório, porque a própria práxis faz surgir constantemente um novo saber, porque 
ela faz o mundo falar numa linguagem ao mesmo tempo singular e universal. É por 
isso que suas relações com a teoria, a verdadeira teoria corretamente concebida, são 
infi nitamente mais íntimas e mais profundas do que as de qualquer técnica ou prática 
‘rigorosamente racional’ para a qual a teoria não passa de um código de prescrições 
mortas não podendo nunca encontrar o sentido daquilo que maneja. (1982, p.95)

Assim, nem a práxis pode ser redutoramente determinista, nem os saberes to-
talizados e transparentes. Portanto, também não o são os sujeitos e suas signifi cações 
imaginárias. É no entrelaçamento do social-histórico e do simbólico que a práxis, os 
saberes, os sujeitos e as signifi cações imaginárias amalgamam-se e passam a construir e 
a ditar identidades –  psicólogos, assistentes sociais, juízes, educadores, adolescentes - e 
posições – profi ssional, funcionário, excluído, marginal. No jogo de determinações entre 
essas diferentes identidades e posições, marcam-se numerosas signifi cações imaginárias 
que não são somente adicionadas ao caráter “inter-subjetivo” deste ou daquele, mas que 
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materializam-se e instituem-se – devido a sua rede de signifi cações – ao mesmo tempo 
que são materializadas e instituídas, pois elas atuam justamente na “união” e na “tensão” 
(voltamos a repetir, ao mesmo tempo, e muitas vezes como mero efeito, tanto uma quanto 
a outra) do corpo social-histórico.

Por isso, nos parece essencial cercar-nos de uma gama de elementos fundantes e 
transformadores do processo de simbolização desse adolescente em confl ito com a lei, 
observando como esse imaginário social fragmentado se institui a partir dos conjuntos de 
interpretação, das experiências individuais e coletivas, das relações com as leis e com os 
valores sociais aceitos/impostos, e como tudo isso se dá em relação a esse sujeito.  Ferreira e 
Eizirik (1994) reforçam tal ideia afi rmando que, como rede de sentidos, o imaginário social 
matricia, sob diversos aspectos, a conduta coletiva, na medida em que valores, normas e 
interdições, como códigos coletivos, são internalizados/apropriados pelos agentes sociais. E 
isso, é claro, não se dá a partir de uma “criação” de determinado segmento social, em uma 
atitude maquiavélica de formar “ideias” ou “condutas”, nem tampouco resulta da adição 
e/ou justaposição dos anseios e desejos coletivos. O imaginário social organiza e reifi ca 
práticas sociais que regulam esta mesma sociedade como instituição social, ou seja, que 
permitem que ela ritualize-se, hierarquize-se e que, desse modo, possa legitimar-se. As 
autoras acima, Ferreira e Eizirik, podem nos auxiliar nesta explicação:

“Como um sistema simbólico, o Imaginário Social refl ete práticas sociais em que se 
dialetizam processos de entendimento e de fabulação de crenças e de ritualizações. 
Produções de sentidos que circulam na sociedade e que permitem a regulação de 
comportamentos, de identifi cação, de distribuição de papéis sociais. Isso é vivido 
de tal forma pelos agentes sociais que passa a representar para o grupo o sentido de 
verdadeiro.” (1994, p.6/7)

É por essa razão que o imaginário de “menor”- sujeito marginalizado/marginal, que 
é imbuído da visão de delinquência, violência e risco social – permeia os mais diversos 
segmentos da sociedade. Como sistema simbólico que dialetiza sentidos de exclusão e 
culpa, de abandono e de desajuste, a criança e especialmente o adolescente em confl ito 
com a lei têm criado em torno de si um imaginário de perigo e de nocividade, gerando 
“entendimentos” que vão desde a piedade à aniquilação . Estes entendimentos são advindos, 
muitas vezes, de formações e conceitos interiorizados, de crenças cristalizadas a partir da 
rotina do cotidiano e que, por isso mesmo, acabam naturalizando-se como práticas coletivas 
de segmentação, exclusão e/ou indiferença. 

A seguir, nos propomos a observar os sentidos que compõem o processo de simbo-
lização a respeito dos adolescentes em questão, refl etindo como determinados “comporta-
mentos e ações” são regulados pela cadeia de imaginários.

2. A simbolização do assistencialismo

Contextualizando o que dizíamos acima, os sentidos e as práticas sociais não se 
constroem somente a partir das decisões racionais e conscientes dos sujeitos, muito embora 
não possamos afi rmar, de modo algum, que a consciência dos sujeitos é algo fantasioso ou 
mero efeito de subjetividade. Quanto a isso, apoiamo-nos em Castoriadis que afi rma que 
“não existe nem vida, nem realidade social sem consciência.” (1982, p.32). Assim como 
o autor, acreditamos que o homem pensa, e esse pensamento não é simplesmente a elabo-
ração – às vezes confusa e contraditória – do que já existe e persegue o homem, é também 
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a “relativização” do que é dado, ou seja, é a refl exão, “colocação à distância” e projeção 
para uma outra (ou não) prática. É por isso que o mesmo autor nos afi rma que “a história 
é tanto criação consciente como repetição inconsciente.” (CASTORIADIS, 1982, p.33)

Pois bem, se não podemos dizer que os sentidos e as práticas sociais não são 
exclusivamente decisões conscientes do sujeito, ao mesmo tempo não signifi cam puras 
imagens, simbolismos culturais e/ou fruto da imaginação individual. Há uma correlação 
entre os discursos, as ideologias, as instituições, os sistemas de representações coletivos 
e a história que aponta para a constituição daquilo que chamamos Imaginário Social; as 
leis sociais, de convivência e de submissão/dominação dos homens não existem auto-
nomamente, pairando sobre os sujeitos, mas elas materializam-se em práticas sociais, 
históricas e ideologicamente constituídas, mas que, em si, constroem ou destroem elos, 
oportunizam identifi cações, instituem grupos, a partir de uma vivência real e, ao mesmo 
tempo, imaginária. É, com efeito, a constituição, em um mesmo instante, da práxis e dos 
modos de representação social; modos esses que legitimam a ordem social vigente e/ou 
apontam suas transgressões, ao mesmo tempo em que signifi cam a prática. Portanto, quando 
falamos em construções imaginárias, estamos tratando de “uma complexa rede de sentidos 
que circula, cria e recria, instituindo/instituindo-se na luta pela hegemonia”3. Dentro da 
instituição por nós pesquisada, esses sentidos trabalham no embate entre os processos de 
real socioeducação dos meninos em confl ito com a lei e o ideário coletivo, e muitas vezes 
reacionário, de correção e regeneração. 

Essa luta pelo o que é hegemônico não se dá a partir da soma ou da justaposição dos 
desejos e vontades coletivos, mas da instituição de um sistema simbólico que se constrói 
a partir de ritos, de crenças, da linguagem, e que refl ete as práticas sociais que se ajustam, 
contradizem, dialetizam e que permitem a regulação de comportamentos, de identifi cações 
e de distribuição de papéis sociais. Nessa distribuição, os adolescentes em confl ito com a 
lei representam papéis diferenciados: o algoz de crimes bárbaros, para a classe média; o 
principal benefi ciado de uma lei que gera impunidade, para a grande mídia; e o incapaz, 
esvaziado de todos direitos e oportunidades, para as políticas sociais e assistencialistas. 
Contudo, mesmo com essas diferentes determinações, a rede de sentidos que se cria em 
torno do adolescente aponta para um mesmo lugar: o da privação de liberdade, do silen-
ciamento, da invisibilidade. E é isso que o imaginário social faz, arranja de tal maneira as 
crenças, as idéias, os saberes, que passa a representar para o grupo o sentido verdadeiro. 

Assim, não importa se com a “intenção” de re-educação (como as decorrentes da 
legislação atual) ou de higienização social (como era possível observar nas leis de 1897 
e 1942), a privação de liberdade é defendida por empresários, jornalistas, psicólogos e 
assistentes sociais como a medida, senão ideal, mas a mais acertada, para o adolescente 
que infracionou; suas únicas discordâncias restringem-se ao tempo da medida. 

Tal noção, a nosso ver, reforça a concepção de que a estrutura social, e suas devidas 
instituições, formas de estratifi cação e práticas, fundamentam-se e legitimam-se, também, 
por sistemas simbólicos, fazendo crer que as sectarizações, as exclusões e as divisões 
hierárquicas são ‘naturais’, ou na pior das hipóteses, são culpas individuais de sujeitos 
desajustados. Essa polarização vai depender de diversos dispositivos que vão desde a pro-
duções legais, como o Estatuto da Criança e do Adolescente, por exemplo, passando pelos 
modos coercitivos, como a maciça propaganda midiática para a redução da maioridade 
penal, chegando até às formas mais sofi sticadas de formação de opinião, como determinados 

3 Ferreira e Eizirik, 1994, p.6.
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cursos universitários (psicologia, assistência social, direito) e instituições de socialização 
(com seus devidos concursos, cursos de formação, capacitação e etc.).

A internalização dos conceitos, normas e, porque não, das interdições também, que 
medeiam a “conduta” coletiva, é agenciada, como uma espécie de amálgama histórico e 
social das interpretações e experiências dos sujeitos, pelo Imaginário Social, essa espécie 
de rede de sentidos que “consiste em ligar a símbolos (a signifi cantes) signifi cados (...) 
e fazê-los valer como tais, ou seja, a tornar esta ligação mais ou menos forçosa para a 
sociedade ou o grupo considerado.” (Castoriadis, 1982, p.142)

Esse processo de simbolização não é o refl exo da realidade, mas também não é uma 
invenção ilusória e criativa, ele é parte do real, é seu fragmento. Por isso o Imaginário Social 
não é capaz só de mascarar os confl itos e tensões, como também de reforçar a dominação/
exclusão. E é por isso, também, que é fundante não só na determinação do outro, mas na 
determinação de si.  Reforçamo-nos em Pêcheux que, ao tratar do imaginário, constrói a 
noção de formações imaginárias, sob a qual afi rma que:

“(...) o que funciona nos processos discursivos é uma série de formações imaginárias 
que designam o lugar que  A e B se atribuem cada um a si e ao outro, a imagem que 
eles se fazem de seu próprio lugar e do lugar do outro. Se assim ocorre, existem nos 
mecanismos de qualquer formação social regras de projeção, que estabelecem as 
relações entre as situações (objetivamente defi níveis) e as posições (representações 
dessas situações).” (1997, p.82)

São a essas regras de projeção a que nos referimos quando falamos em Imaginário 
Social, ou seja, de formas que remetem ao campo do dizível e do indizível ao mesmo 
tempo, uma vez que é impossível pensar o sujeito, o discurso, as instituições e a própria 
práxis sem a dimensão simbólica e “sem a imagem que [os sujeitos] têm de si próprios e 
dos outros.”4 É essa imagem de si, ou seja, do funcionário do Centro de Socioeducação, 
e do outro, do adolescente, imbricadas em um discurso de “compensação” de debilidades 
e carências - no qual um é o sujeito consciente dos problemas e necessidades do outro e 
vem como salva-vidas e/ou redentor, enquanto o outro é uma “vítima” desorientada em 
uma sociedade que não lhe acolheu - que povoa o discurso dos funcionários da instituição 
referida. A contradição das condições de existência dos meninos marginalizados transforma-
-se, muitas vezes cinicamente, cremos, em mero contraste entre os que precisam e aqueles 
que têm para dar, e é aí que entra a instituição – esse lugar onde ocorrem as práticas e ritos, 
portanto espaço também da materialidade ideológica. É nela que se tem, é ela que oferece 
o que esses meninos precisam. 

A fi m de ilustrar as considerações acima, passamos a inserir, em nosso texto, alguns 
recortes obtidos em entrevistas com funcionários do Centro, entrevistas estas que integram 
nosso corpus de análise. Foram feitas dezesseis questões, aos funcionários, que versaram 
sobre funcionamento e avaliação da instituição; determinação do adolescente internado e 
do trabalho praticado na instituição; práticas de disciplinarização e violência, entre outras. 
Para o que se pretende analisar neste trabalho, selecionamos a seguinte pergunta que nos 
permite refl etir em torno das contradições nos modos de representação dos adolescentes:

1) Descreva o funcionamento do CENSE. Para que ele serve?
Observemos a seqüência discursiva 1:

4 Cf. Ferreira e Eizirik, 1994, p.8
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Sd 1
[aqui] dá conta do processo como um todo, tem atendimento psicológico, assistente 

social, tem escola, o máximo de diálogo que ele não têm lá fora, então tem muito essa 
parte do diálogo, que falta para eles, por exemplo, os pais não são presentes no dia-a-dia 
deles, e aqui eles encontram essa atenção, porque aqui a gente passa pra eles, vamos 
supor, carinho que eles precisam, ter atenção, a gente podendo fazer, porque muitos deles 
às vezes querem atenção.

Essa imagem que os funcionários do Centro constroem de si, como sujeitos que 
suprem necessidades, e do outro, como carente de afeto, economicamente.... (mas não como 
sujeitos despossuídos das necessidades básicas de existências, segregados à invisibilidade, 
excluídos do processo de participação político-cultural, em uma espécie de mendicância 
social), é essencial para a “estruturação” das formações discursivas nas quais tanto a 
instituição, quanto os próprios funcionários se inscrevem, formações essas que, devido às 
especializações dos profi ssionais envolvidos no processo de socioeducação, apresentam-
-se múltiplas, mas que convergem todas em torna da condição de inferioridade (social, 
cultural e às vezes moral) do adolescente em confl ito com a lei, ao mesmo tempo em que 
se colocam sob o paradigma do assistencialismo ou da desresponsabilização sócio-política 
quanto ao tema. Ou seja, se este (a instituição) não é mais o lugar punitivo, de exclusão e 
de higienização social, como se originariamente pensou e estruturou as antigas instituições 
para “menores”; ou ainda se este lugar não pode mais, de acordo com a lei, violar os direitos 
mínimos do sujeito, como o direito à educação, à alimentação, à higiene, entre outros; e 
se não se pode mais usar do argumento da violência física como demonstração de culpa-
bilidade e de animalização do adolescente, pensando não mais esse sujeito como monstro 
social, mas como vítima de uma sociedade que não o agregou, então, se não se faz tudo 
isso, é porque o que se faz, de acordo com os funcionários, só pode ser bom, certo, ideal. 
Aliás, essa perspectiva é reforçada sob a visão paternal construída pelo funcionário, na qual 
somente na internação, ou seja, no cumprimento de uma medida de privação de liberdade, 
esses adolescentes podem encontrar o carinho, o diálogo e a atenção que necessitam, mas 
que não possuem em suas famílias, comunidades. Há a distorção da constituição de uma 
instituição punitiva (e não há como se negar isso), para a de um lugar salutar e por isso 
requerido ou mesmo necessário a este adolescente que “às vezes só quer atenção”. 

Esta condição idealista da instituição, contudo, ultrapassa a noção paternal dada 
por este funcionário, para alcançar um âmbito mais social, cidadão, que vê a função deste 
adolescente na sociedade a partir de sua possível ressocialização. Vejamos tal ideia na sd 
2 que trata sobre a função do Centro:

Sd  2
O CENSE vem com o objetivo de ressocialização, ele dá uma nova oportunidade 

para o adolescente na sociedade, para que ele seja ator, mas de uma forma diferente, 
para que ele possa exercer seus direitos e também seus deveres, para que ele aprenda a 
conviver de uma forma diferente, não estando mais em confl ito com a lei.

Acredita-se de fato que o papel da instituição é tornar esse sujeito, com as mais 
diversas necessidades, “apto” para conviver em sociedade, isto é, na perspectiva apontada 
pelo funcionário, é preciso ressocializá-lo. Percebe-se claramente, neste termo “ressocializa-
ção”, um eufemismo na determinação agora da atuação e ‘responsabilidade’ da instituição. 
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Eufemismo fruto da cartilha do politicamente correto, que trabalha com o mascaramento 
do preconceito e da discriminação a partir da construção de um léxico que se pretende 
neutro e sem inscrições histórico-ideológicas, o que não passa de fi cção. Ao atrelar-se às 
noções de civilidade e co-participação social, a ressocialização pretende mobilizar sentidos 
de uma ‘qualifi cação’ desses sujeitos, uma vez que ressocializar pode ser entendido como 
fazer algo novamente, então entende-se que os adolescentes estavam socializados a priori, 
mas com o crime foram excluídos dessa sociedade. Contudo, este fato é apagado com a 
pena, já que ele pode socializar-se novamente. E também, decorrente desta interpretação, 
a ressocialização pode ser entendida como uma dupla socialização, socializar-se mais 
uma vez, na qual o sujeito tem mais uma chance de agir como se é socialmente esperado. 
Apagam-se as exclusões e os descumprimentos políticos com esses sujeitos e, em seu lugar, 
acentua-se a necessidade individual de adaptar-se, para que assim ele possa ser ator, não 
de qualquer modo, mas de uma forma diferente, sem contestações, transgressões, ciente 
de quais são seus direitos e deveres nesta sociedade que lhe é inóspita e/ou negligente.

Se retornarmos às questões do imaginário, veremos que o jogo simbólico construído 
no/pelos funcionários é o de que seu papel e o da instituição vêm no sentido de oferecer 
aos adolescentes o que eles não encontram no dia a dia, oportunizar a eles situações/sen-
sações que lhes foram negadas/rejeitadas, dar-lhes uma nova oportunidade de vida. Tudo 
isso em um espaço paralelo, sob o efeito de a-social, a-histórico, ideal. Quer dizer, esta 
ressocialização se dá em um ambiente que em nada parece o cotidiano desse adolescente. 
Ali, hermeticamente trancado e vigiado, o adolescente não passa por certas privações que o 
acometem no dia a dia. Não há fome, o acesso às drogas é substituído por medicações que 
inibem e/ou substituem os efeitos alucinógenos, não há contato com outros adolescentes, 
minimizando brigas e rixas, a educação é regulada pelo currículo mínimo, trabalhando-
-se, desse modo, a instituição, completamente alienada (como se fosse possível dentro de 
uma cela) àquilo pelo qual o adolescente está passando. Ele, o adolescente, não vê o pai 
embriagado, não precisa lutar para se manter vivo, sua disputa por ‘privilégios’ se dá a 
partir de bom comportamento, quer dizer, fi car calado quando precisa, não desrespeitar as 
autoridades da instituição e não provocar confusões. Por isso estamos chamando de paralelo 
o espaço no qual o social – seus embates e transformações - é artifi cialmente criado na so-
ciedade do “bom comportamento”; a história se vê como cronologia do tempo, pois não se 
trabalham as condições de existência desse adolescente e os porquês de sua ‘transgressão’, 
assim como se procuram ignorar suas necessidades políticas: como educação de qualidade, 
trabalho, desintoxicação e etc... Ou seja, em nada a rotina da instituição lembra o cotidiano 
na sociedade, fato não questionado pelo Centro que, ao contrário, esforça-se em apontar 
que há ali tudo o que lhes (aos adolescentes) falta ‘lá fora’. É importante ainda frisar que 
os meninos seguem (e precisam para sustentar esse imaginário de espaço educativo idea-
lizado) um organograma militarmente distribuído em horas específi cas para tomar banho, 
comer, estudar, recrear, dormir e etc. À primeira vista, esta ‘disciplina’ pode parecer a de 
outro adolescente qualquer que vive com sua família, contudo, quando dizemos ‘rotina’, 
queremos salientar os tratamentos dados a estes adolescentes, que precisam comer em seus 
alojamentos (celas com 2m²); que estudam em celas trancadas, com cinco alunos de cada 
vez, vigiados por ‘educadores sociais’; adolescentes que passam por “deslocamentos”, uma 
espécie de estratégia policial para levá-los de um lugar a outro: sempre no número máximo 
de cinco, com no mínimo dois educadores sociais, e para o qual os adolescentes devem 
andar com as mãos para trás e com a cabeça sempre abaixada. Diferentemente, então, da 
‘rotina’ de qualquer adolescente, todas essas regras, relacionadas a práticas coercitivas e 
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penalizantes, atuam como efeitos de acentuação da marginalidade e da delinquência na 
construção de um imaginário social, imaginário esse que vê no adolescente internado um 
sujeito perigoso, transgressor, violento e ameaçador. Decorrem daí justamente os sentidos 
de enquadramento, punição e subserviência instados na e pela instituição, que a balizam 
para esse mesmo imaginário social construído a partir, de um lado, do medo, e de outro, 
da necessidade de vingança e aniquilação.

Todas essas práticas ritualizadas que engendram e são engendradas por uma rede 
de signifi cações sobre o que é educar, re-educar, recuperar e etc, levam-nos a questionar 
como uma instituição nesses moldes pode dar uma nova oportunidade para o adolescente 
na sociedade. Além disso, insistimos: como se ressocializa alguém excluído e excluindo-o 
da sociedade? O Centro não faz parte da sociedade? Esse “aqui dentro” versus o “lá fora” 
existe como um processo real ou fi ctício? É possível estar fora da sociedade? As institui-
ções, e essa em particular, não estão a serviço de determinada concepção de sociedade 
organizada, fruto de embates ideológicos-históricos? Apagar todos esses questionamentos 
é uma necessidade na sustentação do ideal das instituições, para que possam tornar-se 
hegemônicas, proclamando-se, como nesse caso, a instituição como espaço educativo 
de construção de cidadãos. Essa visão universalista de cidadão, aquele ‘ator social, que 
exerce direitos e deveres’, também é fundamental na sustentação de uma visão positivista, 
uma vez que o “fracasso” ( a reincidência, o abandono escolar e a não profi ssionalização 
exterior à instituição e até a morte desses meninos) é responsabilidade individual desse 
sujeito que não “aproveitou” as oportunidades oferecidas pela instituição; como os próprios 
meninos afi rmaram por diversas vezes em suas entrevistas, repetindo o discurso muito bem 
aprendido, ‘só muda quem quer’. 

Castoriadis (1982, p.159) defi ne instituição como uma rede simbólica, socialmente 
sancionada, onde se combinam, em proporções e em relações variáveis, um componente 
funcional e um componente imaginário. O componente imaginário no Centro é o de um 
lugar positivamente estruturado, baseado no diálogo, na atenção, no carinho, na educação 
e na emancipação. Já o componente funcional é a privação de liberdade, é o dentro des-
tituído do fora5 e, nessa concepção, a punição dos atos cometidos. É, existencialmente, 
sua caracterização como instituição total. De acordo com Goffman (1975), uma insti-
tuição total pode ser defi nida como um local de residência e trabalho, onde um grande 
número de indivíduos com situação semelhante, separados da sociedade mais ampla por 
considerável período de tempo, levam uma vida fechada e formalmente administrada. 
Essa tendência ao fechamento se dá devido seu caráter total simbolizado por barreiras às 
relações sociais com o mundo externo, por meio de proibições à saída, por exemplo, que 
estão incluídas no esquema físico de portões de ferro, muros altos, arame farpado, câmeras 
e portas eletrônicas – estrutura da Centro – que separam o internado da sociedade em um 
grau máximo de restrição. Uma instituição como essa, total, não permite muito contato 
entre o internado e o mundo exterior, até porque o objetivo é excluí-lo completamente de 
seu “mundo originário”, a fi m de que o internado absorva totalmente as regras internas, 
por ele inobservadas quando estava livre, evitando-se, assim, comparações consideradas 
prejudiciais ao seu processo de “aprendizagem” e de “ressocialização”. De fato, este tipo 

5 Isso se torna bem evidente na fala dos funcionários, quando eles reclamam das “consequências” da visita 
familiar. Os meninos fi cam bastante agitados com as notícias que as famílias trazem “de fora”, como problemas 
familiares, afetivos ou do trabalho, recados ou ameaças de pessoas envolvidas no crime, cobranças sobre a 
conduta do menino e etc.... Os funcionários reúnem-se com os familiares e pedem para que não se tragam 
notícias negativas da “rua”, pois isso interfere no processo de ‘recuperação’ dos adolescentes.
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de instituição é organizado para proteger a “comunidade” contra perigos e ameaças que 
estes adolescentes, por exemplo, representam, por isso o bem-estar destes últimos não se 
apresenta, muitas vezes, uma preocupação central. 

Cumpre-nos apontar, também, que, nas instituições totais como o Centro, busca-se 
a ‘transformação dos indivíduos’, atuando-se como um aparelho repressor que intenciona, 
ao encarcerar o sujeito, ‘retreiná-lo’, torna-lo dócil, ajusta-lo, reproduzindo, em muitos 
casos, a própria violência cometida por este, tornando a pena, por vezes, tão horrenda 
quanto o crime cometido6. 

 É sobre isso que fala Goffman (1975, p.152) quando afi rma que os participantes 
de uma instituição total podem ser induzidos a cooperar através de ameaças ou de castigos 
se não fi zerem algo, que é o que acontece com as “medidas disciplinares” no CENSE. A 
noção de que um castigo pode ser um meio efi ciente para provocar a aceitação desejada, 
de acordo com o autor, exige suposições sobre a natureza humana diferenciadas daquelas 
que explicariam um efeito motivador, por exemplo, reforçando-se a ideia que se tem da 
instituição como lugar muito mais voltado para a punição formal do que de transformação 
social. Instaura-se, assim, a questão da contradição, ou seja, apesar das instituições totais 
assumirem um compromisso de transformação social, dentro de uma sociedade capitalista, 
na maioria das vezes sua atuação delimita-se na punição formal e na ‘castração’ moral 
e psicológica dos sujeitos que não se enquadram nos modelos desejados. O medo do 
castigo, por exemplo, altamente difundido nas instituições totais, pode ser adequado para 
impedir que o indivíduo realize determinados atos ou que deixe de realizá-los, quer dizer, 
é a mesclagem da pedagogia e da terapia do medo na tentativa de estruturação de sujeitos 
adequados para esta sociedade que aí se apresenta.  

Desse modo, do mesmo jeito que toda instituição tem uma disciplina de atividades, nos 
afi rma Goffman, ela também apresenta uma disciplina do ser, quer dizer, ela impõe a obrigação 
de se ser uma determinada pessoa, com um determinado caráter que deve habitar um deter-
minado mundo/sociedade. Assim, apesar destas instituições totais afi rmarem sua preocupação 
com a reabilitação dos sujeitos internados, na maior parte das vezes elas não passam de “estufas 
para mudar pessoas” (GOFFMAN, 1975, p.22), experimentos sócio-ideológicos na busca de 
intimidação, retribuição do medo e da humilhação e da reforma. Para Goffman:

Quase sempre, muitas instituições totais parecem funcionar apenas como depósitos 
de intenados, mas usualmente se apresentam ao público como organizações racionais, 
conscientemente planejadas como máquinas efi cientes para atingir determinadas 
fi nalidades ofi cialmente confessadas e aprovadas. Já se sugeriu também que um 
freqüente objetivo ofi cial é a reforma dos internados na direção de algum padrão 
ideal. Esta contradição, entre o que a instituição realmente faz e aquilo que ofi cial-
mente deve dizer que faz, constitui o contexto básico da atividade diária da equipe 
dirigente. (1975, p.69,70)

É isso que observamos na instituição, quer dizer, devido à estruturação do Centro e 
à sectarização das atividades e responsabilidades, entrevemos contradições entre aqueles 
componentes imaginário e funcional de que falávamos acima. Contradição entre o que 
se faz e o que se diz fazer na medida em que, por exemplo, os educadores sociais, nome 

6 Exemplos de barbaridades cometidas contra indivíduos presos podem ser vistos em diversos relatórios de 
órgãos nacionais e internacionais sobre direitos humanos. Como exemplo temos o relatório da Comissão 
Teotônio Vilela, de 1986; o relatório da Unesco – sobre o estado de paz e a evolução da violência, de 2002; ou 
ainda uma reportagem especial da revista Caros Amigos, de setembro de 2004.
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politicamente correto para os agentes responsáveis pela segurança da unidade (preocupação 
primordial da instituição), e ao desempenharem suas funções, não permanecem tempo 
sufi ciente com os adolescentes; ou então da equipe técnica, composta basicamente por 
assistentes sociais e psicólogos, que faz um atendimento semanal (de quarenta minutos, para 
os psicólogos) ou quinzenal (assistentes sociais) com os meninos; isto é, como e quando 
se dá toda essa troca de afeto, carinho e diálogo por eles defendida? Quando os meninos 
infringem as normas da instituição (quando brigam entre si, desrespeitam um funcionário, 
falam mais alto, trocam alimentos e/ou outros pertences, mudam as coisas de lugares e 
etc...), eles ‘pegam’ medida disciplinar, que consiste em fi car em seus alojamentos, sem 
sair para qualquer atividade (a não ser o solário – “banho de sol” – exigido em lei), sem 
coberta, colchão ou qualquer outro item; questionamo-nos em que sentido essa espécie 
de “privação de liberdade da privação de liberdade” pode exercer um papel educativo na 
emancipação desses sujeitos? Como conciliar, por exemplo, o que temos nas sd 3 e sd 4, 
ditas, respectivamente, por uma assistente social e por uma psicóloga, ao serem indagadas 
sobre o funcionamento da instituição:

Sd  3
... vai buscando o que o menino precisa, e o serviço social também, o objetivo de 

vida dele, tentar construir... que ele tenha sonho, porque às vezes ele vem para cá e não tem.

Sd  4
O Centro serve para ajudar esses meninos... Aqui a gente percebe que as relações 

interpessoais deles são bastante debilitadas, então a gente trabalha nesse sentido.

E as seguintes notícias veiculadas por jornais de Cascavel e região descrevendo o 
suicídio de um adolescente interno do Centro, caracterizando, assim, um paradoxo entre 
o discurso sobre ressocialização ali proferido e a realidade:

“Enforcamento: Centro confi rma suicídio de menor em alojamento” – Jornal 
Gazeta do Paraná, 23/06/08.

“Efeito Dominó: em menos de uma semana, outro interno tenta suicídio” – Jornal 
Gazeta do Paraná, 30/06/08.

“Interno do Cense de Cascavel tenta suicídio. Essa é a segunda tentativa dentro de 
uma semana. Um garoto suicidou-se na semana passada.” – Portal Bem Paraná, 30/06/08.

Se o papel funcional da instituição corresponde ao imaginário que seus funcionários 
dela fazem, como explicar o suicídio desse adolescente e a tentativa de diversos outros?7 
De acordo com dois funcionários entrevistados do Centro, uma psicóloga e um educador, a 
responsabilização é toda do(s) adolescente(s), pois para a primeira isso é fruto da extrema 
dependência química dos meninos; e para o educador, a justifi cativa do suicídio advém da 

7 Nas três semanas seguintes ao suicídio do adolescente, houve diversas tentativas da parte de outros meninos; 
um deles quase morreu. A onda de suicídios na instituição levou a uma série de medidas disciplinares, em que 
os meninos fi cavam algemados, ou com marca-passo, espécie de algema para os pés, sem qualquer objeto que 
pudesse causar-lhes a morte. Foram retirados os cobertores, as calças compridas, os moletons (era inverno), para 
que não usassem como instrumento de enforcamento.
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incapacidade do adolescente conviver com seus crimes e erros, uma vez que, ao tomarem 
consciência do que são, do que fi zeram, dos sofrimentos que impingiram aos familiares 
e amigos, a vida torna-se-lhes insuportável. Não acreditamos que tais afi rmações sejam 
processos objetivos e intencionais de mascaramento da realidade, que procuram meramente 
dissimular as ações do Centro. Todavia, acreditamos que o imaginário desses funcionários 
está vinculado a práticas de alienação em relação à própria realidade vivenciada na institui-
ção, daí o paradoxo entre as falas dos funcionários e as manchetes de suicídio, por exemplo.

É na distinção ou mesmo contradição entre as construções de sentido – já que uma 
coisa não leva a outra, ou seja, já que as falas destoam, no mínimo, da prática -  e, ao mes-
mo tempo, na ilusão de unifi cação do real fragmentado – uma vez que essa concepção de 
instituição é crível aos funcionários, e não uma ‘invenção’maquiavélica –, que funciona 
o imaginário social. E isso só se dá a partir das condições de produção dos discursos do 
Centro e de seus funcionários (pois o imaginário se utiliza do simbólico para existir, ao 
mesmo tempo em que o simbólico pressupõe a capacidade imaginária) e das formações 
discursivas que lhes correspondem, uma vez que a visão de instituição modelar da América 
Latina é alicerçada e amparada pelos discursos de ideário educacional, motivador e de 
protagonismo juvenil, pelo qual o Centro – assim como a política estadual de atendimento 
à criança e ao adolescente – se vê cercado a partir das falas de seus funcionários.

Contudo, e salientamos a importância de frisar, o imaginário social distingue-se da 
imaginação individual ou mesmo dos emblemas e da simbolização de massa que subsistem 
nas diferentes culturas/comunidades. Nesta perspectiva, Ferreira e Eizirik (1994, p.6) nos 
auxiliam a entender esse ponto de vista ao trazerem o posicionamento de Marx, Durkheim e 
Max Weber, afi rmando que esses reconhecem que as ações humanas não resultam de decisões 
estritamente racionais; isto é, o que se vive, como se vive, e como se percebe/refl ete o que 
se vive está permanentemente incrustado de representações que estabelecem uma relação 
orgânica entre homem-homem, homens-natureza, na qual suas (re)(trans)formações são dia-
riamente marcadas pela conformação e/ou (porque podem ser simultâneas) pela confrontação, 
não como “decorrência” ou como “material de construção” do imaginário social, mas como 
parte de sua correlação histórico-simbólica.  Portanto, “as análises das ideologias, o estudo 
das correlações entre as estruturas sociais e os sistemas de representações coletivas, o modo 
como elas abrem para uma instância que assegura a coesão social [é o que] nos apontam 
para o Imaginário Social.”(FERREIRA & EIZIRIK, 1984, p.6).

Assim, as práticas sociais dos sujeitos, os processos nos quais estabelecem relações 
sócio-históricas, suas identifi cações e seus arranjos coletivos e suas inscrições em deter-
minadas esferas de conhecimento/saberes não resultam de normas, crenças e valores que 
se “criam” por geração espontânea em determinado espaço/cultura, pois se toda sociedade 
conta com um sistema de representações cujos sentidos traduzem um sistema de crenças, 
só podemos entendê-los (tanto as representações, quanto os sentidos que daí se constroem) 
como instância que legitima a ordem social vigente. Ordem essa que não é harmônica e/
ou consensual, e que por isso é instituída, ao mesmo tempo em que institui, naquilo que 
Ferreira e Eizirik (1984) denominam de “luta pela hegemonia”, isto é, há em toda sociedade 
um sistema de representações cujos sentidos traduzem crenças e valores que, em última 
instância, legitimam e/ou transformam a ordem social. É desse modo que as produções de 
sentidos que circulam na sociedade, e que permitem a regulação de comportamentos, de 
identifi cações e de distribuição de papeis sociais, apresentam-se, em sua maioria, como 
naturalizadas, fazendo crer que as hierarquizações, os processos de dominação e de ex-
clusão e a legitimidade de certas práticas tornem-se verdadeiras aos homens. Isso pode ser 
explicado a partir do entendimento de que a ‘realidade’ é vivida real e imaginariamente 
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pelos homens, o que possibilita, como vimos acima com Castoriadis (1982), a dialeti-
zação ao mesmo tempo dos processos de compreensão e de fabulação. Esses processos 
autorizam a fundação e legitimação de sistemas simbólicos complexos, que acabam por, 
muitas vezes, ‘proteger’ relações de poder estabelecidas, a partir de sistemas de formação 
de opinião (como as campanhas quase diárias e apelativas da mídia brasileira ao arquitetar 
a diminuição da maioridade penal), de produções legais (como a legislação defi citária no 
que se refere às crianças e adolescentes em risco social - e não somente em confl ito com a 
lei) e de coerção (como as diversas violências – físicas e simbólicas – impingidas àqueles 
que não se ajustam aos modelos pré-estabelecidos).

É por isso que, mais uma vez, apoiamo-nos em Castoriadis, que nos diz:

Tudo que se nos apresenta no mundo sócio-histórico está indissoluvelmente en-
trelaçado com o simbólico. Não que se esgote nele. Os atos reais, individuais ou 
coletivos – o trabalho, o consumo, a guerra, o amor, a natalidade – os inumeráveis 
produtos materiais sem os quais nenhuma sociedade poderia viver um só momento, 
não são (nem sempre, não diretamente) símbolos. Mas uns e outros são impossíveis 
fora de uma rede simbólica.(1982, p.142).

Compreendendo essa impossibilidade da produção de sentidos fora dessa rede 
simbólica, é que percebemos que a Análise de Discurso diferencia-se de outros ramos 
da lingüística e das ciências sociais, por exemplo, ao tratar das questões de sentido, da 
linguagem, dos sujeitos e do efeito do simbólico. Não se trabalha, em AD, simplesmente 
com os conteúdos ideológicos e/ou sociais, mas com os processos de constituição da lin-
guagem e da ideologia. Por isso, não há como formalizar o sentido, prendendo-o à estrutura 
lingüística, nem mesmo como acrescentar as particularidades sócio-culturais ao estudo da 
língua. Sendo uma teoria de entremeio, a AD assume-se inteiramente comprometida com 
a múltipla constituição do simbólico, do político e do ideológico. Nesse ínterim, a história 
apresenta-se como condição fundante do processo discursivo, sem a qual não se produziriam 
ou circulariam os sentidos. O social é também fator determinante nos processos simbólicos, 
especialmente quando tratamos dos modos de determinação. Contudo, esse social não se 
caracteriza, como dissemos acima, na quantifi cação de dados empíricos sobre a condição 
do sujeito, mas na relação do real fragmentado e do fl uxo imaginário que amalgamam 
sentidos e práticas. Para Orlandi, isso pode também ser explicado em:

“Quanto ao social, não são os traços sociológicos empíricos – classe social, idade, 
sexo, profi ssão – mas as formações imaginárias que se constituem a partir das relações 
sociais que funcionam no discurso: a imagem que se faz de um pai, de um operário, de 
um presidente, etc. Há em toda língua mecanismos de projeção que permitem passar 
da situação sociologicamente descritível para a posição dos sujeitos discursivamente 
signifi cativa” (1994, p.56)

As imagens que se fazem, então, do adolescente internado, pelos funcionários do 
Centro, como posições de sujeito discursivamente signifi cativas no interior de determinada 
FD, se constroem também a partir da imagem que estes têm da instituição. E essas imagens 
só podem realmente construir-se como ordenação de uma pluralidade na projeção que se 
faz de si e do outro nas relações sociais. Se um é o sujeito que provê, que auxilia, que 
encaminha, que ressocializa; o outro não pode ser outra coisa senão o necessitado, o defi -
ciente, o desajustado. Perpetuar essa imagem de um sujeito que não se ajusta aos modelos 
sociais - ou por culpa própria, como nos documentos pré-ECA, ou por privações de diversas 
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ordens, como manda a cartilha do politicamente correto – parece justifi car a existência 
de instituições como o Centro e de seus funcionários, justifi cativa essa que se efetiva a 
partir do conjunto de signifi cações que constituem o imaginário, real, dos que trabalham 
na instituição. É dessa efetivação do imaginário que nos fala Córdova, na citação abaixo:

“O imaginário efetivo, ou imaginado, é o produto do imaginário radical e se constitui como 
a profusão ou, na linguagem do autor [Castoriadis], o magma de signifi cações imaginárias 
sociais atuantes, operantes, ‘em uso’, cada vez, por uma determinada sociedade. Cada 
sociedade se caracteriza por um conjunto de signifi cações que indicam a sua esseidade, 
ou seja, lhe dão a sua identidade e a sua unidade. É por meio dessas signifi cações criadas 
que os homens percebem, vivem, pensam e agem. E essas signifi cações, instituições, são, 
antes de mais nada, signifi cações operantes, efetivas, ainda que irrefl etidas, inconscientes. 
Esse imaginário efetivo em forma de signifi cações, entretanto, é real (não imaginário!), 
e até mais real que o ‘real’.” (grifos do autor - 1994, p.29)

Para o imaginário dos funcionários do Centro, a ‘realidade’ dos meninos internados 
é que eles necessitam de intervenção para poderem viver em sociedade, e essa intervenção 
é dada por uma instituição de pessoas técnicas, especializadas, que reconhecem as debili-
dades desses adolescentes e tentam trabalhá-las no sentido de que esses as possam superar. 
Esse real construído a partir das diversas formações imaginárias que impregnam o universo 
da instituição, e o seu redor, ancora-se também fortemente na questão da especialização 
e na divisão dos trabalhos. Somente a equipe técnica tem o direito de saber o delito que 
o adolescente cometeu; somente os educadores sociais podem fazer o acompanhamento 
diário dos meninos; o psicólogo é chamado para resolver os assuntos emocionais; os 
educadores sociais é que intervêm nos momentos de confl ito. Essa divisão do trabalho, 
por estar implicada na constituição do imaginário social de cada um dos funcionários, e 
ao delinear os modos de determinação específi co de quem é esse adolescente e quais são 
suas condições de vida, segmenta as ações do Centro, reforçando os questionamentos ao 
trabalho de socioeducação ali realizados.  

Considerações Finais

A complexidade das questões que giram em torno deste sujeito de nossa pesquisa é 
tamanha que sabemos não ser possível, nem de longe, conseguirmos abarcar os principais 
aspectos que lhe moldam o “espírito e as ações”. Entretanto, no delineamento das ações 
de segregação e estigmatização deste jovem, observamos imaginários que os descrevem 
ora como sujeitos desestruturados sócio e emocionalmente, que necessitam de atenção 
e carinho, ora como agressores que precisam de punição e de correção. No amálgama 
desses imaginários encontra-se a instituição de socioeducação, que se apresenta como a 
“redentora” para as mais diferenciadas visões, mas que, como instituição totalizante, não 
traz mudanças signifi cativas para a diminuição da criminalidade juvenil. 
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Sprachmischung: relação entre sujeito, língua e história

Vejane Gaelzer11

Résumé: nous cherchons analyser, dans cette recherche, les relations de 
contradiction qui entrent en jeu entre les discours et les pratiques du gouver-
nement de l’État Nouveau sur les questions de nationalité et, au même temps, 
les discours des immigrants allemands et leurs descendants, impliquant la 
mémoire discursive, par qui se dégage de la reconnaissance du groupe ger-
mano-brésiliens et l’interdiction du sujet pour la langue. Pour réfl échir à ces 
questions nous travaillons avec les notions théoriques de Bakhtine (2004), 
Pecheux (1997) et Orlandi (2007). La langue est  un élément essentiel dans 
la construction du imaginaire d’identifi cation des immigrants comme un 
groupe et cet imaginaire vient de la mémoire discursife quand ils parlent 
de si. Et c’est par la langue que le gouvernement «varguista» cherche à 
introduire la construction imaginaire de l’être brésilien. Si, d’un côté la 
langue nationale est une attestation juridique de l’être brésilien conforme 
au projet de nationalisation du gouvernement Vargas, d’un autre côté, elle 
montre l’oubli de la langue maternelle des immigrants. Donc, l’interdic-
tion offi cielle au cours de l’État Nouveau apporte des conséquences à la 
vie des immigrants et intervient directement sur leurs pratiques sociales 
quotidiennes. Cette interdiction résonne encore à la mémoire sociale de ce 
groupe. Malgré l’effort et l’implémentation juridique de l’État, la langue 
maternelle des immigrants a survécu à sa prohibition et elle continue vivante 
dans les pratiques sociales dans l’espace privé de quelques communautés. 
Il s’agit de une langue typique, e mélange du dialecte allemand avec la 
langue portugaise: La Sprachmischung. Le corpus discoursif est composé 
des rapports des enfants d’immigrants allemands du Rio Grande do Sul qui 
se développent dans leurs composantes sociales imaginaires reliant à leurs 
ancêtres. Ainsi, à base de l’analyse discursife du corpus, nous percevons la 
relation des sujet avec la langue et la façon dont ils reconnaissent eux-mêmes 
a partir de cette langue, como sujets allemands-brésiliens.
Mots-clé : construction imaginaire, élément symbolique d’identifi cation,  
allemands-brésiliens, processus discursif, pratiques sociales.

1 Professora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha. Doutora em Letras pela 
UFRGS.
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Resumo: nesta pesquisa, buscamos analisar as relações de contradição 
que entram em jogo entre os discursos e as práticas do governo do Estado 
Novo sobre as questões de nacionalidade e, ao mesmo tempo, os discursos 
de imigrantes alemães e seus descendentes, envolvendo a memória discur-
siva, pela qual emerge o reconhecimento ao grupo de alemães-brasileiros 
e a interdição do sujeito pela língua. Para refl etirmos sobre essas questões 
trabalhamos com o aporte teórico de Bakhtin (2004), de Pêcheux (1997) 
e de Orlandi (2007). A língua é um elemento essencial na construção do 
imaginário de identifi cação dos imigrantes como grupo e esse imaginário 
aparece na memória discursiva ao falarem de si. E é por meio da língua que 
o governo varguista procura instituir a construção imaginária de brasilidade. 
Se por um lado, a língua nacional é um atestado jurídico de brasilidade, 
conforme o projeto de nacionalização do governo varguista, por outro lado, 
ela traz a injunção ao esquecimento da língua materna dos imigrantes. Por-
tanto, a interdição ofi cial durante o Estado Novo traz consequências para a 
vida dos imigrantes e interfere diretamente nas suas práticas sociais diárias 
e essa interdição ainda hoje ecoa na memória social desse grupo. Apesar do 
esforço e da implementação jurídica do Estado, a língua materna dos imi-
grantes sobreviveu à proibição e continua viva nas práticas sociais no espaço 
privado familiar em algumas comunidades. Trata-se de uma língua típica, a 
mistura do dialeto alemão com a língua Portuguesa: a Sprachmischung.   O 
corpus discursivo é composto por relatos de fi lhos de imigrantes alemães 
do Rio Grande do Sul, que cultivam no seu imaginário social elementos de 
ligação com seus antepassados. Assim, com base na análise discursiva do 
corpus, percebemos a relação dos sujeitos com a língua e o modo como ele 
se reconhece a partir dela, como sujeitos alemães-brasileiros. 
Palavras-chave: construção imaginária, elemento simbólico de identifi ca-
ção, alemães-brasileiros, processo discursivo, práticas sociais. 

Introdução
Este artigo é resultado de refl exões posteriores elaboradas em torno do tema desen-

volvido na Tese de Doutorado, intitulada “Construções imaginárias e memória discursiva 
de imigrantes Alemães no Rio Grande do Sul”. Nesta pesquisa, foram elaboradas refl exões 
acerca do processo da Sprachmischung, pautado nos conceitos de sujeito e de língua, de-
senvolvidos por Mikhail Bakhtin (2004) e por Michel Pêcheux (1997). Cabe destacarmos 
que ao trabalharmos com a concepção de Sprachmischung, trouxemos as questões do 
funcionamento da língua a partir das práticas sociais dos sujeitos imigrantes alemães e seus 
descendentes. Deste modo, as sequências discursivas desses sujeitos são fundamentais para 
percebermos que a língua que os constitui e os torna sujeito é a Sprachmischung e nela 
eles se reconhecem e compartilham dos mesmos costumes e culturas, cujo reconhecimento 
emerge na memória discursiva, ao falarem e de si e do seu grupo. 

Nesta perspectiva, na Sprachmischung, temos uma língua fl uida (ORLANDI, 2002) 
que se materializa nas práticas sociais das Gemeinde (comunidades) e que se preserva de 
geração em geração. Assim, a Sprachmischung, é uma forma de reconhecimento e remete 
a um sentimento de pertencimento que faz parte da identifi cação do grupo de imigrantes 
e seus descendentes e que vive no imaginário social que os constitui.   
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1 Sujeito e Língua

 
Ao tratarmos das questões pertinentes a Sprachmischung, observamos a relação 

entre sujeito, língua e história. Neste viés, existem vários elementos que contribuem para 
o processo da Sprachmischung, entre eles, destacamos o sujeito e as condições históricas, 
nas quais ele está inserido. Deste modo, nesta pesquisa, adotamos a concepção de sujeito 
interpelado de Pêcheux (1997) que passa pela língua, pela história e pela ideologia. De 
acordo com o autor, a ideologia e inconsciente são constitutivos do sujeito, ambos funcionam 
sob “um tecido de evidências subjetivas”2. Trata-se da evidência do sujeito como único 
e insubstituível e idêntico a si mesmo, sob a ilusão de ser livre e dono do seu discurso. 
Entretanto, nesta evidência, temos mascarada a interpelação do sujeito. Isso equivale di-
zer que o sujeito torna-se sujeito pela submissão à língua nas práticas sociais em que ele 
está inserido. Assim, não podemos falar de sujeito, sem falar de língua, esta inserida nas 
práticas sociais nos modos como os processos de subjetivação se produzem.  Segundo as 
refl exões do autor, as formas de subjetivação dos sujeitos se dão pela dimensão histórica 
e ideológica, dado que o sujeito não é detentor e origem do seu discurso, mas é atravessa-
do e constituído, posicionando-se a partir de redes discursivas. Para tanto, o sentido não 
está preso e fi xo às palavras, como se fosse apenas um e dele derivassem outros, antes os 
sentidos são determinados sócio-historicamente.

Ao nos debruçarmos sobre os sujeitos imigrantes alemães e seus descendentes, 
percebemos que a construção imaginária desses sujeitos não é algo pronto e acabado, 
antes está em constante movimento a partir do olhar lançado sobre eles, conforme as 
condições de produção sob as evidências subjetivas. Para Pêcheux (1997), o que oculta 
essa evidência é o fato de que o “o sujeito é desde sempre ‘um indivíduo interpelado em 
sujeito’”3. Deste modo, na evidência do sujeito e na evidência do sentido, compreende-se 
que a origem da subjetividade do sujeito e da sua identidade parece estar no próprio sujeito 
e que os efeitos de sentido parecem claros e transparentes, de modo que o sujeito parece 
ter controle total sobre si e sobre aquilo que enuncia. No entanto, Pêcheux (id.) nos mostra 
que a origem da subjetividade e da identidade não estão no sujeito, mas nas condições 
sócio-econômicas, em que ele se inscreve e que o interpelam, transformam e identifi cam 
esse sujeito. Segundo o autor, a evidência do sujeito, como resultado de um processo que 
ele chama de “interpelação-identifi cação”. 

Ao refl etirmos sobre o processo de interpelação-identifi cação dos imigrantes ale-
mães, temos que considerar os acontecimentos históricos das décadas de 1930 e 1940, 
porque o discurso do governo de Getúlio Vargas intervém diretamente nas práticas sociais 
desses sujeitos. Esses acontecimentos, aos quais nos referimos, não se tratam apenas das 
formas xenofóbicas através das quais os discursos da Formação Discursiva Governo Vargas 
(FDGV)4 intervém nas práticas sociais desses sujeitos, mas também da forma que esses 

2 PÊCHEUX, Michel. Semântica e discurso: uma crítica à afi rmação do óbvio. Campinas: Ed. Unicamp, 1997, 
p.153. 
3 ibidem,  p.155.
4 Ao nos referirmos à FDGV, estamos tratando dos acontecimentos históricos das décadas de 1930 e 1940, no 
período do Estado Novo, em que o governo Vargas implanta o Plano de Nacionalização. Para isso, o governo 
adota diversas medidas, entre elas, o Decreto-Lei n° 1.545, expedido em 25 de agosto de 1939, cujo conteúdo 
faz menção à regulamentação da língua Portuguesa como língua nacional e institui a proibição de qualquer 
língua estrangeira, tanto em esfera pública, como privada. Essa medida afeta diretamente os imigrantes e seus 
descendentes, uma vez que eles não podiam mais usar a sua língua materna, a língua Alemã, somente a nacional, 
a qual pouquíssimos sabiam. A partir desse decreto são adotadas algumas medidas que buscam a “adaptação” 
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discursos mantêm relações com discursos dos próprios imigrantes e deles constituem seus 
lugares sociais. Muitas vezes, os imigrantes procuram refutar, sob a forma de resistência 
nas suas práticas sociais diárias, esses olhares que constroem imaginário sobre eles e como 
esses discursos perpassam a construção imaginária que fazem de si. Conforme Pêcheux 
(1997), apesar do sujeito ser dado como evidente e dono do seu discurso, o sujeito é um 
sujeito assujeitado e os sentidos são construídos no interior de cada FD. 

Isso signifi ca que as mesmas palavras podem assumir efeitos de sentido diferentes 
ao se inscrevem na Formação Discursiva Imigrantes Alemães (FDIA)5 ou na FDGV. Nesta 
ótica, ao buscarmos o sentido das palavras, precisamos verifi car em qual FD estas palavras 
estão inscritas. Portanto, ao nos referirmos aos imigrantes alemães e seus descendentes, 
precisamos considerar a FDIA que a partir dela as palavras signifi cam, determinando o que 
pode e deve ser dito, assim como aquilo que não deve e não pode ser dito (COURTINE, 
2009). Ademais, é a FD que fornece as evidências pelas quais os sujeitos se reconhecem 
e, ao mesmo tempo, produzem construções imaginárias de si e dos outros.

Dessa forma, com intuito de analisar como alguns saberes são construídos, traremos, 
a seguir, uma sequência discursiva  de uma senhora, neta de imigrantes alemães. Seus 
avós chegaram ao Brasil em meados do século XIX e, como muitos outros imigrantes, se 
instalaram fora da região central da imigração. A senhora ainda reside na região da cidade 
de Tuparendi, que se localiza em torno de 520 km da região berço da imigração, região 
de São Leopoldo e Novo Hamburgo. Segundo ela, seus pais lhes contavam que era muito 
importante ensinar as crianças a falar a língua Alemã para se manterem unidos e foi isso 
que ela fez. Seus fi lhos falam a língua de seus avós.

Sd1: alles war auf Deutsch bei uns zuerst. Mit die Nachbarn da war alles Deutsch, 
mia konnten garnicht brasilianisch. Geburstags gefeiert, die Groβmutter hatte immer 
viel Gebäcks gehabt, alles auf dem Tisch. Das gute Gebäcks Von Deutschland. Die ganze 
Familie hat sich getroffen bei der Groβmutter, ich weiβ es waren grosse Feste6.

Se considerarmos que entram em uma Formação Discursiva os saberes constituídos 
a partir de uma conjuntura dada, então podemos a partir de Sd1 pensar algumas questões 
sobre a construção dos saberes da FDIA. Isso equivale dizer que alguns ditos são signifi cados 
e assimilados, enquanto outros, excluídos. Deste modo, ao observarmos a Sd1 percebemos 
alguns saberes que permeiam a construção de elementos simbólicos desse grupo, a saber: 
a união entre a família, “die ganze Familie hat sich getroffen bei der Groβmutter” (toda 
família se encontrava na casa da minha avó); a preservação dos costumes trazidos da 
Alemanha, como o fazer bolachas caseiras7.

dos imigrantes e seus descendentes.
5 Ao trabalharmos com a FDIA, estamos nos referindo aos saberes dos imigrantes alemães trazidos do seu 
país de origem e que foram adaptados em solo tropical. Contudo, é pertinente destacarmos que eles tentaram  
reproduzir o modo de vida que levavam e esse modo está pautado em três pilares, que constituem as suas 
comunidades: família, igreja e escola.
6 No nosso convívio, primeiramente, era tudo em alemão. Com os vizinhos era tudo em alemão, nós nem 
sabíamos o português. Comemorações de aniversário, a minha avó sempre tinha muitas bolachas e quitutes, 
tudo era colocado na mesa. Esses quitutes trouxeram da Alemanha. Toda família se encontrava na casa da minha 
avó, eu sei eram grandes festas [a tradução é nossa].
7  Esse ritual ainda hoje é conservado nas famílias e muitas receitas são passadas de geração a geração. Segundo 
os rituais alemães, esse é um momento de união, de celebrar a comunhão, os laços afetivos e familiares. Como 
ressalta a tradição, a dona de casa sabe do ritual e passa-o para as suas fi lhas, pois as bolachas feitas manteiga 
ou de mel e xarope enchem a casa inteira com seu delicioso aroma. As bolachas são cortadas em formatos de 



131

Volume 8, nº 10 | 2013
Além dos momentos de confraternização que os uniam, a língua também desem-

penhou a função de estabelecer vínculos sociais com outras pessoas. Dentro do espaço da 
comunidade tudo girava em torno da língua Alemã, como nos relata a senhora “alles war 
bei uns zuerst Deutsch. Mit die Nachbarn da war alles Deutsch, mia konnten garnicht 
brasilianisch” (no nosso convívio, primeiramente, era tudo em alemão. Com os vizinhos 
era tudo em alemão, nós não sabíamos português). Cabe destacarmos que nessa sequência 
discursiva temos presente a ilusão de totalidade, “alles” (tudo), esse tudo remete à língua 
Alemã no cotidiano das Gemeinde. Essa ilusão de totalidade contribui para a construção 
imaginária do imigrante e nela ele se reconhece. Assim, ao considerarmos a afi rmação 
“alles war auf Deutsch zuerst” (tudo era em alemão), percebemos a importância da língua 
nas práticas sociais diárias desses sujeitos.  Portanto, a língua cumpre um papel essencial: 
o de objeto simbólico de identifi cação. Isso signifi ca que é pela preservação da língua que 
se cultivam as memórias, a cultura e o sentimento de pertencimento. Ao nos determos à 
teoria a partir dessa fala, podemos refl etir sobre o processo de interpelação-identifi cação 
de Pêcheux (1997), que de acordo com o autor, passa pela língua, porque o indivíduo 
torna-se sujeito pela submissão à língua. Ainda, de acordo com o mesmo autor, a língua 
não é transparente e deve ser vista em seu funcionamento, nas práticas sociais e políticas. 

Desse modo, na próxima sequência discursiva, não podemos considerar a língua 
Alemã apenas como um fato isolado das formas de subjetivação do sujeito e somente 
como estrutura gramatical, mas considerar a língua materializada nas práticas sociais em 
que ela signifi ca a partir dos processos ideológicos que interpelam e subjetivam o sujeito 
imigrante a partir dos acontecimentos históricos do governo de Getúlio Vargas. Assim, 
podemos observar que o dizer do fi lho de imigrantes, em seu processo de subjetivação é 
interseccionado pelo domínio histórico das décadas de 1930 e 1940. Portanto, para signi-
fi carmos e podermos interpretar, precisamos do sujeito e da língua na história.

Considerando essa perspectiva, podemos a partir da próxima sequência discursiva 
olhar as questões identitárias, as quais nos ajudam a pensar sobre as refl exões de Pêcheux 
(id,), no que se refere à construção da subjetividade a partir da língua, neste caso, a lín-
gua Alemã. A sequência é de um fi lho de imigrantes que nasceu em solo brasileiro, seus 
pais chegaram ao Brasil no fi nal do século XIX e se estabeleceram nas terras oferecidas 
no Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul. Apesar de se deslocarem e formar outras 
comunidades, longe do centro da imigração, os imigrantes e seus descendentes constitu-
íam a sua Gemeinde (comunidades) e procuraram se manter unidos para sobreviverem e 
preservar seus laços identitários:

Sd2: Em casa, mesmo proibido, o pessoal falava em alemão, não sabíamos outra 
língua. Meus pais faleceram sem aprender o português. Era proibido os cultos em alemão, 
em português não, mas ninguém fazia em português, não tinha pastor na época.

Para entendermos essa Sd, precisamos analisar os acontecimentos históricos e os 
processos ideológicos, como nos propõe Pêcheux (1997). Se analisarmos apenas a partir 
de uma leitura literal das palavras do descendente de imigrantes, podemos fazer uma 
leitura parcial, porque as palavras fora das condições de produção social não dão conta 

coração, estrela e rodas e são decoradas com açúcar colorido e ajudam a ornamentar as mesas para as festas. 
Essa atividade é tão importante porque propicia momentos de união entre os familiares. Outro aspecto é que, na 
época, os pequenos agricultores não tinham muitos recursos fi nanceiros e quase tudo era produzido pela família, 
no que se  refere à alimentação.
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dos efeitos de sentido, precisamos considerar a língua em funcionamento e o sujeito na 
história para signifi car. Neste viés, este fi lho de imigrantes ao afi rmar que falava a língua 
Alemã, mesmo esta sendo proibida, está se referindo ao momento histórico, no Brasil, 
das décadas de 1930 e 1940, cujo objetivo era criar uma política nacionalista para o país 
e, por isso, o Governo de Getúlio Vargas proíbe a fala de qualquer língua estrangeira e 
qualquer manifestação religiosa ou cultural que não fosse realizada na língua Portuguesa. 
Diante desse cenário, nos perguntamos como fi cou a identidade do sujeito imigrante e seus 
descendentes, se conforme Pêcheux (id.), a subjetivação passa pela língua? 

Fica claro que a língua nacional não lhes trazia nenhuma signifi cação, o processo 
de subjetivação desses sujeitos não passava pela língua Portuguesa. Podemos entender isso 
quando ele se refere ao fato de que os cultos religiosos na língua Alemã eram proibidos, 
mas permitidos e obrigatórios em português, e sobre isso declara: “em português não, mas 
ninguém fazia em português, não tinha pastor na época”. Isso signifi ca que essa era a 
língua do outro que precisavam aprender, mas não tinha grande valor para eles.  Portanto, 
podemos perceber, pela fala do fi lho de imigrantes, que a língua proibida era a sua língua 
materna e esta tem função simbólica crucial na constituição dos sujeitos que saíram da 
Alemanha, porque a língua se encontra imbuída de valores e sentimentos identitários que 
os unem. Diante dessa identifi cação pela língua, a fala da Sd2 nos mostra, que, mesmo 
proibida, a língua materna para esses sujeitos continuava existindo, porque eles precisavam 
dela para ser, pois não sabiam ser de outro modo, essa era a língua que eles conheciam e 
que os constituíam. Em outras palavras, é somente no interior da FDIA que a subjetividade 
do imigrante alemão pode ser entendida. 

Depreendemos que a subjetividade se dá na e pela língua e podemos observar isso 
na Sd2: “o pessoal falava em alemão, não sabíamos outra língua. Meus pais faleceram 
sem saber falar português”. Desse modo, podemos dizer que os sujeitos, mesmo coibidos, 
mantinham a sua identifi cação atrelada à língua dentro de um convívio social restrito sob 
forte vigilância e porque os próprios imigrantes se vigiavam para não serem “pegos falando 
alemão”. A língua proibida era a língua que os constituía como sujeitos. 

Ademais, a partir da Sd2 podemos pensar sobre a afi rmação de Courtine (2009) sobre 
o intradiscurso como sendo um efeito do interdiscurso sobre si próprio. De modo que os 
pré-construídos elaborados sobre a importância da língua Alemã são absorvidos e esses se 
encadeiam na fala do sujeito e remetem a algumas evidências de sentido sobre essa língua 
e nelas o sujeito se reconhece como fonte de sentido. Portanto, é a partir dos saberes que se 
inscrevem na FDIA que o sujeito da Sd2 se reconhece e atribui signifi cado à língua Alemã. 
E a partir dela seus laços sociais se estendiam basicamente aos seus familiares e conhecidos 
que dominavam a língua Alemã e a língua “do outro”, a língua Portuguesa, não lhes era 
acessível, era muito difícil, ou até mesmo não queriam aprendê-la. Neste viés, poderíamos 
colocar outra questão: talvez, ao não falar a língua do outro, eles não queriam se inserir na 
cultura do outro, serem “fi éis” à sua cultura e a seus elementos identitários, porque sabiam 
que seus elementos identitários passavam pela língua e no momento em que esta é substituída, 
logo, são substituídos os elementos identitários por outros. Sendo assim, trata-se do fato de 
que os alemães e seus descendentes, como gesto de fi delidade continuaram falando a sua 
língua. Dessa forma, é pela FD que podemos refl etir sobre as modalidades de assujeitamento, 
percebidas pelos pré-construídos, formulados nas sequências discursivas.

Nesta ótica, conforme Pêcheux (1997), o sujeito se reconhece como sujeito a par-
tir da FD, em que se inscreve sob a ilusão de ser livre. Para o autor, todas as evidências, 
sejam de sentido ou da existência espontânea do sujeito são um efeito ideológico, “efeitos 



133

Volume 8, nº 10 | 2013
ideológicos em todos os discursos8”.  Assim, “é a ideologia que fornece as evidências pelas 
quais ‘todo mundo sabe’, o que é um soldado9”. Se nos debruçarmos sobre os sujeitos 
imigrantes, há efeitos ideológicos pelos quais os sujeitos se reconhecem como imigrantes 
e parafraseando o autor, é a ideologia que fornece as evidências pelas quais “todo mundo 
sabe quem é um imigrante alemão”. Entre as evidências podemos citar, a exemplo da Sd2, o 
fato de falar a língua Alemã, porque é evidente que “todo descendente de imigrante alemão 
fala a língua Alemã”. Entretanto, nesta evidência temos mascarada a interpelação do sujei-
to. Sendo assim, é por meio das evidências do que querem dizer as palavras, mascaradas 
sob a transparência da linguagem, que se constitui o sentido das palavras nelas mesmas. 
A constituição do sentido se junta à constituição do sujeito através da interpelação, “a 
coletividade, como entidade pré-existente, que impõe sua marca ideológica a cada sujeito 
sob a forma de uma ‘socialização’ do indivíduo nas ‘relações sociais’ concebidas como 
relações intersubjetivas10”. De acordo com o autor, trata-se da evidência do sujeito como 
único e insubstituível e idêntico a si mesmo, sob a ilusão de ser livre e dono do seu discurso. 
Contudo, para refl etirmos sobre essas questões, é pertinente lembrarmos que o sentido de 
uma palavra é determinado pelas posições ideológicas que estão em jogo nos processos 
sócio-históricos, nos quais as palavras são (re)produzidas. Isso signifi ca que as palavras 
mudam de sentido e adquirem efeitos de sentido, conforme a posição de quem as enuncia. 

2 Sprachmischung: língua e história

Já discutimos, no decorrer desse estudo, que a língua assume materialidades dis-
tintas e nela sentidos são constituídos, silenciados e/ou excluídos a partir das condições 
de inscrição da língua na história. Assim, ao estudarmos a Sprachmischung, precisamos 
fazê-lo a partir das condições sócio-históricas em que ela se desenvolve. Isso signifi ca que 
ao tratarmos sobre as questões dos imigrantes e seus descendentes no Rio Grande do Sul, 
fi zemo-lo a partir dos acontecimentos históricos das décadas de 1930 e 1940. Isso porque 
esses sujeitos dialogam e respondem implicitamente a esses acontecimentos históricos, cuja 
marca principal é a interdição. Essa interdição produz efeitos de silenciamento a respeito 
dele próprio e da sua historicidade. Assim, temos a interdição do próprio sujeito pela língua, 
em virtude da proibição de falar a sua língua materna: a língua Alemã. 

Deste modo, temos a língua Alemã, vista pelo Estado, como uma língua de outra 
nação e que precisa ser proibida, contudo, essa mesma língua representa para os imigrantes 
laços afetivos, que os constituem como sujeitos pelo processo de interpelação-identifi cação. 
Nas suas comunidades, a língua é um elemento simbólico essencial na construção do 
imaginário de identifi cação, como grupo de imigrantes alemães, e esse imaginário aparece 
na memória discursiva, ao falarem. Nesta ótica, a língua Alemã perpassa os três pilares 
(família, escola e igreja) que constituíram as Gemeinde (comunidades), mantendo o elo 
identitário dos grupos e as construções imaginárias de identifi cação entre eles. Contudo, 
é pertinente destacarmos que nas Gemeinde, em que a língua é preservada, não se trata da 
língua Alemã-padrão, mas de um dialeto, cuja estrutura é misturada com a língua Portu-
guesa. Essa mistura, a qual chamamos de Sprachmischung, deu origem a uma língua típica 
nas colônias, cujo entendimento, muitas vezes, é impossível para os cidadãos alemães. 
Portanto, ao trabalharmos com o conceito de Sprachmischung, estamos falando de uma 
variação dialetal que envolve a hibridação da língua Alemã com outra língua, no nosso 
caso, a língua Portuguesa, criando um léxico intermediário entre as duas línguas. 

8 Ibidem, p.153.
9 Id., p.159.
10 Id. 155.
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Essa Sprachmischung permanece, principalmente, nas áreas rurais das regiões de 

colonização alemã. Segundo Ziegler (1996) “somit ist das Misturado als wichtigste Indiz 
die seit dem Beginn der Kolonisation in Rio Grande do Sul fortschreitende Urbanisierung 
zu erachten, das deutlich auf eine Stadt-Land Differenz verweist11 12”.  De acordo com o 
autor, nas regiões rurais, o misturado era usado nas tarefas diárias dos colonos, enquanto na 
cidade, muitos descendentes inseridos em situações sociais diferentes utilizavam a língua 
Portuguesa. Dessa forma, uma das características que diferem os descendentes das regiões 
rurais das regiões urbanizadas é a preservação ou não do dialeto alemão, chamado pelo 
autor de misturado. Segundo Ziegler (1996, p.85) a variante linguística assume dentro da 
sociedade uma função que se estende aos seus falantes, “sowie die vermittelten sozialen 
Funktionen, auch auf dem Sprecher und die verschiedenen kommunikativen Situationen 
besitzen13 14”. Isso signifi ca que os sujeitos ao falarem, assumem dentro da escala social 
um lugar e recebem um julgamento a partir da variante linguística usada.

Assim, ao tratarmos da Sprachmischung, consideramos as condições, em que ela se 
desenvolve. Sabemos que os imigrantes que vieram para o Brasil traziam na sua bagagem 
uma variante linguística menos culta do alemão vernacular. Esse não fi cou fi xo, antes 
estava em movimento. Deste modo, lembramos que a maioria dos colonos, no meio rural, 
lutando pelo autossustento, nem sempre tinha acesso a diferentes leituras e as palavras 
usadas nas suas práticas sociais restringiam-se ao modo peculiar de sua sobrevivência: 
a agricultura familiar. Além disso, com a implantação da política nacionalista, o uso da 
língua restringiu-se praticamente à conversação no ambiente familiar e no seu círculo de 
amizade. Isso signifi ca que as palavras usadas no cotidiano diminuíram signifi cativamente. 
Enquanto a língua Alemã padrão, utilizada na Alemanha e em toda a Europa, evoluiu, acom-
panhando todo o processo da industrialização vivido no continente europeu. Dessa forma, 
instaura-se um sentimento de inferioridade em relação ao dialeto falado pelos imigrantes e 
descendentes alemães no Brasil, cuja língua era classifi cada como “alemão errado”. Esse 
sentimento de inferioridade era reforçado quando cidadãos alemães vinham para o Brasil 
e, muitas vezes, não compreendiam todas as palavras utilizadas pelos descendentes nas 
suas Gemeinde.  Conforme Seyferth (2002), os cidadãos alemães cultos eram chamados 
de Neudeutscher (alemães novos) e eles demonstravam certa superioridade pelo domínio 
da língua, considerada “certa”, e preferiam fi car na área urbana por causa da sua escolari-
dade, enquanto os colonos descendentes de imigrantes alemães eram inferiorizados pelo 
dialeto e pelo trabalho na área rural. Nesta ótica, os imigrantes instalados no Brasil há mais 
tempo apresentam uma língua peculiar, a Sprachmischung, resultado da mistura de duas 
línguas: o dialeto alemão, falado por eles, e a língua Portuguesa. Não se trata, portanto, de 
uma língua fi xa, regida por normas pré-determinadas, antes uma língua em movimento. A 
partir da Sprachmischung, podemos trazer as refl exões de Orlandi (2002) sobre a língua 
fl uida. De acordo com a autora, “a língua fl uida seria aquela que não se deixa imobilizar 
nas redes dos sistemas e das fórmulas15”. 

11 ZIEGLER, Arne. Deutsche Sprache in Brasilien: Untersuchungen zum Sprachwandel und zum Sprachgebrauch 
der deutschstämmigen Brasilianer in Rio Grande do Sul. Essen: die Blaue Eule Verlag, 1996,  p.85
12 Dessa forma, deve-se considerar a mistura de línguas como principal indício da progressiva urbanização, 
desde o início da colonização, a qual remete a clara diferença entre cidade e interior [a tradução é nossa].
13 Ididem, p.85.
14 Assim como intervém nas funções sociais, também aparecem sobre o falante e as diversas situações de 
comunicação [a tradução é nossa].
15 ORLANDI, Eni. Língua e conhecimento lingüístico: para uma história das ideias no Brasil. São Paulo: 
Cortez, 2002, p.66.
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Ao estudarmos a Sprachmischung, constatamos que não há apenas uma transferên-

cia de uma língua para outra, existe certo processo de germanização das palavras e essas 
palavras começam a fazer parte do vocabulário dos imigrantes nas suas  práticas sociais 
diárias, como se elas “fossem” da língua Alemã. De acordo com Padre (2003), na Spra-
chmischung há uma tendência de utilizar substantivos da língua Portuguesa, inseridos em 
uma construção frasal em língua Alemã, como: rodoviária, chimir, potrea, tratoa, ônibus. 
Em relação aos verbos, a tendência é de organizá-los, acrescentando o sufi xo “–ieren” 
no radical latino, a exemplo de avisierem, capinieren, combinieren, etc. Neste viés, ao 
analisarmos os exemplos, percebemos que se trata de uma germanização de palavras 
portuguesas, passando a integrar o vocabulário do dialeto alemão, mas que permanecem 
com a sua origem portuguesa, facilmente identifi cada.  Temos outros exemplos retirados 
de trabalhos de Willems (1940), sobre a Sprachmischung: arrumierem (arrumar), wowo 
(vovô), Fakong (facão), Camoninhong (caminhão), Kadee (cadeia), Scharke (charque), 
Fumm (fumo) Maiyók (mandioca) Milye (milho), Mat (mate). 

Ainda, para exemplifi carmos como esse processo da Sprachmischung acontece nas 
práticas sociais desses sujeitos, traremos uma história relatada por um fi lho de descendente 
de imigrantes. O relato informal é de um senhor de 60 anos, agricultor, que mora na cidade 
de Carazinho/RS. A história é importante para ilustrarmos como algumas palavras de língua 
Portuguesa são usadas por eles e, muitas vezes, não se dão conta dessa Sprachmischung. 
De acordo com o senhor, sua família recebeu visita de alguns parentes da Alemanha aqui no 
Brasil. Na ocasião, o senhor os convidou para visitar a sua chácara, dizendo: “Dann fahren 
wir mit dem Caminhong bis die granja hin” (então nós vamos de caminhão até a granja). 
O parente da Alemanha indagou: “Wie bitte?” (como por favor?) O senhor que morava no 
Brasil, disse: “Aber was? Was haben Sie nicht verstan?” (Mas o quê? O que o senhor não 
entendeu?) E repetiu a frase: “Dann fahren wir mit dem Caminhong bis die granja hin” 
(então nós vamos de caminhão até a granja). Então, o outro senhor perguntou: “Aber was ist 
denn “Caminhong und Granja”? (Mas o que signifi ca “caminhão e granja”?) Ao escutar a 
pergunta do seu parente, o narrador da nossa história se deu conta de que ele não dominava a 
língua Alemã padrão, como ele supunha, antes ele estava usando algumas palavras de origem 
portuguesa e germanizando-as. Dessa forma, essa rápida história serve para mostrarmos 
como a Sprachmischung está presente nas práticas sociais desses sujeitos e, ao mesmo tempo, 
percebemos que a língua Alemã não fi cou estanque, antes está em movimento. 

Ademais, a partir do fato narrado, podemos pensar o conceito de heteroglossia de 
Bakhtin (2004). De acordo com o autor, a realidade da língua é social e é nas práticas sociais 
que as palavras assumem efeitos de sentido, porque  uma língua real está sujeita à hibridez e 
à exterioridade é constitutiva da língua. Portanto, a partir das condições sociais e históricas 
em que o senhor narrador se encontrava, ele acreditava “falar um bom alemão”, porque com 
o seu círculo de amigos ele sempre falava essa língua, mas no momento em que são alteradas 
essas condições de produção do discurso é que ele se dá conta da sua Sprachmischung. Nesta 
ótica, não podemos analisar a Sprachmischung apenas pelo viés da língua enquanto sistema 
normativo de regras, antes precisamos considerar as condições de produção em que esse 
processo se desenvolveu. Além disso, o domínio da língua Alemã, mesmo no processo da 
Sprachmischung16, nos mostra como o processo da preservação da cultura e do elo identitário 
dos imigrantes e seus descendentes se mantiveram durante muitos anos. 

16 Ziegler (1996), em seus estudos na obra: Deutsche Sprache in Brasilien: Untersuchungen zum Sprachwandel 
und zum Sprachgebrauch der deutschstämmigen Brasilianer in Rio Grande do Sul. Essen: die Blaue Eule 
Verlag, 1996, traz uma abordagem sobre diferentes autores, cujo enfoque foram as diferentes formas e estrutura 
de Sprachmischung. Nosso objetivo não é essa análise, queremos mostrar que essa Sprachmischung acontece 
nas práticas sociais dos imigrantes, está em movimento e  permanece ainda hoje nas Gemeinde rurais do RS.
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Outra questão a ser considerada é que durante a campanha da implantação da ‘lín-

gua nacional’ não estavam em jogo apenas elementos linguísticos, tratava-se da presença 
de elementos políticos e ideológicos nesse processo. Em outras palavras, é pela ‘língua 
nacional’ que o governo varguista buscava convencer o povo para uma união, sob a égide 
de “vários povos unidos por uma só língua”, temos aí a tentativa de uma fabricação de 
uma identidade coletiva. Segundo Seriót (2001) “o nacionalismo é a fabricação de uma 
identidade coletiva no plano imaginário17”. Essa fabricação de uma identidade coletiva, 
nas décadas de 1930 e 1940, se utilizou da política da inclusão dos imigrantes pelo viés 
da língua, porém, ocorre o inverso, esses sujeitos foram excluídos e humilhados e isso 
deixou marcas em suas vidas. 

Por isso, ao nos determos na história do Brasil sobre a língua Nacional, temos a im-
plantação de uma política xenofóbica incisiva através da legislação específi ca na campanha 
nacionalista a partir do Decreto-Lei nº154518, de 1939. Esse decreto interfere diretamente 
na vida dos imigrantes alemães e seus descendentes, de modo que essas interferências são 
ainda hoje lembradas pela memória discursiva desses sujeitos, quando eles falam de si. 
O Estado implantou a língua Portuguesa como língua Nacional e tomou a cobrança dessa 
língua incisivamente nas áreas de colonização dos imigrantes. Sobre isso o jovem19, fi lho 
de descendentes imigrantes que mora em Arroio do Meio,  diz: 

Sd3: Na minha escola, onde eu estudava  nós discutimos essa época de proibição 
da língua Alemã, que as pessoas não podiam falar alemão, quem falava apanhava, né. Aí 
pra eles não falar alemão fi cava um guarda que fi cava na sala, que passava de sala em 
sala, para ver se eles falavam alemão. Meu pai e minha mãe contam que naquela época 
tinham que fi car quietos, eles fi cavam a aula inteira, aí quando o guarda saía, a professora 
retomava tudo em alemão pra explicar tudo de novo para a turma, porque a turma não 
tinha entendido nada. Aí, era bem ruim. Meu pai, minha mãe contam daquela época, eles 
não têm lembranças agradáveis da escola.

O jovem nos fala sobre fatos, aos quais ele não vivenciou, mas que permanecem 
na memória social desse grupo, seja por meio da escola ou por meio dos sujeitos que 
vivenciaram essa situação, a exemplo dos pais do jovem. A partir do que ele nos conta, 
podemos refl etir novamente sobre a questão da interdição, em que os sujeitos, a partir de 
uma política linguística, precisam praticar uma língua X e, ao mesmo tempo, acontece a 
interdição para se comunicarem em outra língua Y. Já falamos que este fato inibiu signifi -
cativamente a prática da língua Alemã, no domínio público e institucional, interrompendo 
as publicações da imprensa escrita, nas escolas e também no espaço privado. Isso signifi ca 
que a interdição da língua Alemã aparece como um fato discursivo da ordem do silencia-
mento e do apagamento da língua e da memória, isto é, da unidade cultural dos imigrantes 
em detrimento do processo de nacionalização, como ele nos relata, “aí pra eles não falar 
alemão fi cava um guarda que fi cava na sala, que passava de sala em sala, para ver se 
eles falavam alemão”, portanto, uma forte vigilância. A partir dessa fala, podemos refl etir 

17 SÉRIOT, Patrik. Linguística Nacional ou Linguística Nacionalista? In: Línguas – Instrumentos Linguísticos/
Universidade Estadual de Campinas. Pontes – Campus, SP: UNICAMP, 2001, p.54.
18 Artigo 15: “É proibido o uso de línguas estrangeiras nas repartições públicas, no recinto das casernas e 
durante o serviço militar” (REVISTA DO ENSINO, 1939, p. 136).
19 Aqui, também queremos esclarecer que a entrevista aconteceu em 2011, ano em que o jovem frequentava o 
segundo ano do Ensino Médio.
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sobre a reprodução das condições de produção da ideologia dominante pelo Aparelho Ide-
ológico do Estado escolar (AIE escolar), conforme Althusser (1985). Para o autor, o AIE 
escolar reforça os mecanismos de controle da classe dominante, porque esse mecanismo 
de sujeição não se dá apenas nas ideias, mas nas práticas sociais diárias e o AIE escolar 
reproduz as condições de produção para a interdição da língua Alemã.

A sequência nos chama atenção porque a interdição da língua está presente na 
construção da identidade desses sujeitos, bem como na memória social desse grupo. Em 
outras palavras, não falar a língua Alemã implica em um silêncio que corrompe a identidade, 
porque eles deixam de dizer, não porque não sabem, mas porque estão impedidos, então, 
“o silêncio não é a ausência de palavras. Impor o silêncio não é calar o interlocutor, mas 
impedi-lo de sustentar outro discurso20”. Nesta ótica, o silêncio trabalha na perspectiva da 
identifi cação dos sujeitos e é constitutivo do sujeito e da sua relação com a língua, seja 
a língua materna silenciada ou a língua nacional, em que ele se inscreve juridicamente 
como cidadão brasileiro. Essa relação densa entre os imigrantes alemães e sua língua com 
o período histórico das décadas de 1930 e 1940 está presente na memória social e aparece 
na própria constituição desse grupo. Contudo, apesar do controle e da interdição ofi cial 
no período do Estado Novo, a língua Alemã sobreviveu e ainda está presente em algumas 
comunidades de pequenos municípios. Porém, esses sujeitos não saíram imunes desse 
processo de nacionalização, essa interdição ecoa nas suas falas e na sua constituição e esta 
emerge pelo viés da memória social e na construção imaginária desse grupo, seja aquela 
que eles fazem de si mesmo ou aquela que os outros fazem deles. 

Deste modo, o processo de nacionalização criou o discurso, em que alguns “podiam 
falar”, os que tinham direito à voz eram aqueles que dominavam a língua Nacional e eles 
estavam autorizados a falar. Enquanto outros “deveriam calar”, os que não tinham direito 
eram os imigrantes, visto que eles não “sabiam” falar a língua nacional, ao mesmo tempo, 
a eles é negado “o direito de serem sujeitos”. Já que, conforme Pêcheux (1997), o sujeito 
se submete à língua para ser e signifi car-se, portanto, esses sujeitos não podiam ser, nem 
signifi car-se. Temos, conforme Orlandi (2007), “a interdição da inscrição do sujeito  em 
formações discursivas determinadas, isto é, proíbem-se certos  sentidos porque se impede 
o sujeito de ocupar certos lugares, certas posições21”. Nesta perspectiva, o modo de ser do 
sujeito imigrante alemão é afetado, porque proíbe-se a sua língua e com ela os elementos 
que os constituem como sujeitos, procura-se impedir o sujeito de se inscrever e identifi car-se 
como um imigrante, porque ele precisa criar uma nova forma de identifi cação: ser brasileiro. 
Para isso, ele precisa dominar a língua Portuguesa. Portanto, trata-se de um processo de 
identifi cação e, ao mesmo tempo, diz respeito às relações do sujeito com a língua do outro, 
cuja implantação passa por questões político-ideológicas e jurídicas.

Contudo, conforme observamos pelas sequências discursivas apresentadas no de-
correr desta pesquisa, mesmo com forte proibição eles continuaram falando a sua língua 
materna, a língua Alemã. Para prosseguirmos nossa refl exão sobre a materialidade da 
língua, traremos a fala do jovem de 16 anos que nasceu no interior de Westfália/RS. Ele 
ainda conhece a língua de seus antepassados e ela está presente nas práticas sociais da sua 
Gemeinde, como ele nos conta:

20 ORLANDI, Eni Pucinelli. As formas do silêncio: no movimento dos sentidos. Campinas, SP: UNICAMP, 
2007, p.102. 
21 ORLANDI, Eni Pucinelli. As formas do silêncio: no movimento dos sentidos. Campinas, SP: UNICAMP, 
2007, p. 104.
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Sd4: Bom, em casa, a gente fala alemão desde pequenos. A gente aprendeu alemão e 

português, os dois juntos. Em casa, a gente fala aquele Plattdeutsch22 e que nem na escola 
a gente fala Hochdeutsch23. Daí, a gente fala normal assim, qualquer coisa vem sempre 
direto assim o alemão, quase português, é... sempre normal. Na nossa comunidade, a maio-
ria, todo mundo assim, fala alemão. Só que os jovens a maioria tão perdendo esse hábito.

A partir da fala do jovem, notamos que a língua que o constitui como sujeito é o 
Plattdeutsch como ele afi rma, “bom, em casa, a gente fala alemão desde pequenos”. Mesmo 
depois de três ou quatro gerações, desde o início da imigração alemã, essa variante linguís-
tica faz parte das suas práticas sociais e da sua Gemeinde. Para entendermos as condições, 
nas quais a língua sobrevive, lembrarmos o modo de organizações econômico-sociais, 
recreativas e culturais envolveu e funcionava quase por completo nas comunidades rurais 
das colônias alemãs. Isso signifi ca que de certo modo essas comunidades conseguiam se 
manter sem necessitar da “ajuda externa”, porque existiam nos centros das Gemeinde, 
tudo o que precisavam: a escola, a igreja e a venda. Esse último era importante porque 
compravam ou trocavam produtos dos quais necessitavam e essa organização comunitária 
permitiu que eles cultivassem a sua língua, sua cultura e sua história. De modo que essa 
vida comunitária se manteve  e fez com que se estendesse até hoje essa forma de (con)
viver, como o jovem entrevistado nos relata “na nossa comunidade, a maioria, todo mundo 
assim, fala alemão”. 

Embora, a nacionalização, promovida pelo Estado Novo, tenha abalado conside-
ravelmente o modo social comunitário das Gemeinde dos imigrantes e seus descendentes, 
esse não foi totalmente apagado, conforme nos ilustra a sequência discursiva do jovem. 
Deste modo, as práticas do Governo Vargas com a Campanha de Nacionalização não 
conseguiram substituir totalmente a língua Alemã nas pequenas comunidades, em que 
ainda hoje existe a prática dessa variante, eminentemente oral: Sprachmischung. Como 
podemos perceber, quando nosso entrevistado diz “bom em casa, a gente fala alemão 
desde pequenos. A gente aprendeu alemão e português, os dois juntos”. Isso signifi ca que 
não podemos ignorar o fato de que a língua Portuguesa começou a ser aprendida pelas 
crianças nas escolas e elas começaram a usá-la, ao mesmo tempo, em que continuavam 
falando a língua Alemã, como forma de manter laços com suas origens e, sobretudo, essa 
era a língua que os constituía como sujeitos. Neste cenário, podemos pensar sobre as 
condições de produção em que acontece a Sprachmischung, porque aprenderam a falar as 
duas línguas concomitantemente, de forma que ao misturar o dialeto alemão e o português, 
eles se entendem do mesmo jeito, como ele afi rma “a gente fala normal assim, qualquer 
coisa vem sempre direto assim o alemão, quase o português, é... sempre normal”. Essa 
afi rmação ilustra a Sprachmischung, língua que o torna sujeito. A Sprachmischung é sua 

22 Plattdeutsch (baixo-alemão) é uma variante linguística regional que pertence às regiões geografi camente 
mais baixas do norte da Alemanha e de partes vizinhas do norte da Europa. Devido ao seu uso e formas 
diferentes do Hochdeutsch assume na construção imaginária social um lugar inferiorizado, como se os sujeitos 
que dominam o dialeto também fossem inferiores socialmente.
23 Hochdeutsch também denominado Schrifftdeutsch é considerado o alemão gramatical. Essa denominação é 
atribuída à variante ofi cial do alemão, utilizada nas escolas e em todos os meios de comunicação. Essa língua 
ofi cial predomina sobre todos os dialetos. A diferença do Hochdeutsch para os diferentes dialetos encontra-
se no vocabulário, na sintaxe  e na pronúncia. Assim como o Plattdeutsch, o Hochdeutsch é um dos grupos 
linguísticos da língua Alemã, contudo, não se encontra relacionada à nenhuma área específi ca, seja política ou 
geográfi ca, em que essa variante seja igual à ofi cial. Ressaltamos que, nas regiões de Hannover, encontra-se uma 
variante linguística coloquial que se assemelha ao Hochdeutsch.
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forma de identifi cação, porque não é mais somente pela língua Alemã que eles se reco-
nhecem como sujeitos, mas pelo dialeto alemão (Plattdeutsch) misturado com a língua 
Portuguesa. Portanto, é  nessa Sprachmischung que ele se reconhece como sujeito social. 
De acordo com Pêcheux (1997), a língua signifi ca a partir dos processos ideológicos nos 
quais os sujeitos estão inseridos, porque não se pode dizer senão afetado pelo simbólico, 
porque os indivíduos tornam-se sujeitos pela submissão à língua.

Outro elemento, abordado pelo jovem na Sd 4, que merece nossa atenção é a questão 
do dialeto e do Hochdeutsch. Existe um lugar atribuído ao Plattdeutsch e outro ao Ho-
chdeutsch e nesta diferença de falares está atribuído um juízo de valor aos seus falantes, 
classifi cando-os na estrutura social, de modo que o Hochdeutsch assume um lugar privi-
legiado e o Plattdeutsch, inferiorizado. Para aprofundarmos nossas refl exões e ilustrarmos 
como esse lugar interfere na vida das pessoas, traremos a fala de um fi lho de descendente 
de imigrantes alemães. Seus antepassados vieram por volta do início do século XIX e se 
instalaram na cidade de Venâncio Aires. Conforme ele nos conta, ele aprendeu o alemão 
gramatical e ensinou-o aos seus fi lhos:

Sd5: Eu me lembro, quando meus fi lhos eram menores, nós falávamos alemão com 
eles, o alemão padrão. Eu visitava meus tios e assim que eu falasse alemão padrão com 
meus fi lhos, eles fi cavam quietos, não falavam mais. E diziam de imediato “Ja, das ist das 
falsches daitsch, das wir sprechen” (sim, este é o alemão errado, esse que nós falamos). 
Por mais que nós insistíssemos, não! Isso é uma opção nossa, eles estão acostumados com 
isso. Opção nossa, porque é o alemão mais compreendido, mas podiam falar o dialeto 
também. Na opção, nós optamos pelo padrão, até porque minha esposa falava o padrão. 
Mas os tios se fechavam, é uma pena.

A sequência discursiva chama atenção porque traz a visão preconceituosa que se tem 
sobre a variante linguística do dialeto alemão. O senhor nos relata uma situação familiar 
corriqueira, em que ele e sua família visitam seus tios. Na ocasião, eles falavam o dialeto 
alemão. Entretanto, essa forma de falar era silenciada no momento em que seus fi lhos, que 
sabiam falar somente o Hochdeutsch, se manifestavam, porque essa variante linguística 
não era dominada pelos tios. Sabemos que há uma variante linguística considerada correta 
e disso criou-se um imaginário social entre o “certo” e o “errado” entre falsches Daitsch24 
e Hochdeutsch. A partir desse interdiscurso para o tio do entrevistado existe um “alemão 
certo”, um falar ideal, mas para ele inalcançável, porque ele fala o falsches Daitsch. Aqui, 
podemos trazer a concepção de língua imaginária, que conforme Orlandi (2008), é aquela 
fi xada na sua sistematização, neste caso, o Hochdeutsch. Enquanto aquela considerada “das 
falsches Daitsch” ( alemão errado), que não pode ser controlada pela sistematização, é a 
língua fl uida e que traz traços sociais e históricos de seus sujeitos-falantes e se materializa 
nas práticas sociais. O dialeto alemão, usado nas práticas sociais das Gemeinde, deveria 
ser visto com respeito e não ser elemento simbólico de estratifi cação social, classifi cando 
os sujeitos em uma escala social e linguística inferiorizada, a qual eles assumem e nela se 
reconhecem, silenciando-se. Prova disso, é o silêncio do tio diante da fala das crianças, 
“mas os tios se fechavam”. Esse silêncio, conforme Orlandi (2002) é constitutivo e isso 
signifi ca que eles se reconhecem, a partir de uma construção imaginária: a sua condição 
social e linguística inferiorizada. Portanto, não se tratam apenas de questões linguísticas, 

24 Entendemos falsches Daitsch como uma variante dialetal que não tem prestígio, diferente do Hochdeutsch  
considerada como variante linguística culta da língua Alemã.
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mas também de questões histórico-sociais. Ademais, é pertinente destacarmos que a pró-
pria pronúncia do “das falsches Daitsch” (alemão errado) e não das “falsches Deutsch” 
denuncia essa condição de língua inferiorizada, porque parte-se do princípio de que há uma 
pronúncia correta. Na pronúncia, conforme a língua Alemã vernacular, a união das vogais 
“eu” resulta em /oi/, diferente daquela pronúncia do dialeto /ai/.  Assim, o reconhecimento 
da pronúncia “errada” da palavra Daitsch, já demonstra essa estratifi cação e a partir dela 
a construção imaginária que fazem de si e dos outros, isto é, a de que o sobrinho e seus 
fi lhos falam o Hochdeutsch, portanto, ocupam um lugar social superior. 

Outra questão pertinente nessa sequência discursiva que merece destaque é a “li-
berdade” do sujeito-falante. Essa liberdade está apoiada na ilusão dele ser a fonte de seus 
sentidos e ser o sujeito do seu próprio discurso, resultando em afi rmações como ele reitera 
“nossa opção”. Essa opção ocupa, conforme o imaginário social, um lugar privilegiado no 
domínio da variante linguística considerada correta: o Hochdeutsch. Embora o entrevistado 
reconheça a importância do dialeto alemão para as comunidades, podemos por meio de sua 
fala perceber que a escolha para a aprendizagem do Hochdeutsch está pautada na variante 
linguística considerada superior, cuja ideia é reforçada nas escolas. Apesar de o sujeito 
acreditar que essa é uma escolha dele e, por isso, ele afi rma: “isso é uma opção nossa”, 
sabemos que se trata de um sujeito interpelado. Neste viés, podemos trazer as refl exões 
de Pêcheux (1997) do esquecimento nº 1 e nº 2, ao falar do sujeito assujeitado, em que o 
sujeito tem a ilusão de fazer suas próprias escolhas e como se elas tivessem origem em si 
mesmo e não estivessem ligadas aos saberes que o interpelam. Esses dois esquecimentos 
levam à ilusão discursiva do sujeito. Nesta ótica, temos presente os sentidos que o sujeito 
recebe como fonte de si e evidentes. Contudo, sabemos que esses sentidos que o sujeito 
recebe como “evidentes” passam pelo interdiscurso, cujos  saberes estão inscritos na FD da 
classe dominante sobre a língua correta. No caso da sequência discursiva, os saberes que 
interpelam o sujeito estão pautados na construção imaginária que fazem da língua padrão, 
o Hochdeutsch. Essa variante linguística ocupa um lugar privilegiado na memória social 
e essa superioridade social é estendida aos seus falantes. Portanto, quando ele diz “opção 
nossa, porque o alemão é o alemão mais compreendido”, temos presente um interdiscurso, 
cujos saberes remetem à variante linguística privilegiada, ao mesmo tempo, em que exclui 
a outra variante linguística considerada inferior, “das falsches Daitsch”. 

Ao nos determos em “mas podiam falar o dialeto também”, observamos que eles 
também poderiam falar aquele alemão que não tem o mesmo reconhecimento, conforme 
o imaginário social. Esse imaginário social é constituído por pré-construídos que remetem 
ao preconceito linguístico e esse preconceito está presente no intradiscurso, “mas podiam 
falar o dialeto também”. Nesta perspectiva, na fala do entrevistado ecoam vozes sociais 
do imaginário social, que estratifi cam e determinam a construção imaginária de sujeitos-
-falantes, como a da família do tio, evidenciado pelo silêncio e pela afi rmação: “ja, das 
ist das falsches Daitsch, das wir sprechen” (sim, este é o alemão errado, esse que nós 
falamos). Dessa forma, podemos retomar novamente a questão trazida por Mey (2006), “a 
tua fala te denuncia25”, porque a própria fala do sujeito o inscreve em uma ordem social 
inferiorizada, ao pronunciar a palavra “Daitsch”. Essa pronúncia classifi ca o tio como um 
sujeito com pouco estudo e que não teve as mesmas condições como as de seu sobrinho, 
a de estudar e ter uma vida social melhor reconhecida e até mesmo remunerada. 

Deste modo, ao voltarmos nossa atenção ao sujeito da enunciação da Sd5 que fala 
Hochdeutsch e analisarmos a  sua defesa pela opção do Hochdeutsch, podemos depre-

25 MEY, Jacob. Etnia, identidade e língua. In: Língua(gem) e identidade: elementos para uma discussão no 
campo aplicado/ Inês Signorini (org.). Campinas, SP: Mercado das Letras, 2006, p. 71.
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ender que essa variante foi escolhida por ser considerada superior no imaginário social, 
porém, na ilusão constitutiva da fonte de sentidos e origem de si mesmo, a escolha foi 
feita livremente. Essa evidência da ilusão discursiva do sujeito é expressa em: “opção 
nossa porque é o alemão mais compreendido”, como se ele optasse livremente por essa 
variante linguística. Aqui, podemos trazer a ilusão do teatro da consciência de Pêcheux 
(1997), porque não somos sujeitos livres, mas sujeitos assujeitados aos saberes da FD que 
nos interpelam e com os quais nos identifi camos. De acordo com o autor, o indivíduo é 
interpelado como sujeito livre e assim ele pode livremente submeter-se ao Sujeito Universal. 
Portanto, a partir da sua interpelação-identifi cação, ele se reconhece como sujeito social, 
tendo a ilusão de livremente fazer suas escolhas, como o senhor afi rma “opção nossa”. 
Ainda, ao dizer “mas podiam falar o dialeto também”, nos leva a considerar que o dialeto 
é uma segunda opção, porque é uma língua que ocupa um lugar social inferiorizado. Prova 
disso, é o comportamento dos tios, relatado pelo sobrinho: “eu visitava meus tios e assim 
que eu falasse alemão padrão com meus fi lhos, eles fi cavam quietos, não falavam mais. 
E diziam de imediato “Ja, das ist das falsches Daitsch, das wir sprechen” (sim, este é o 
alemão errado, esse que nós falamos)”. Isso nos mostra como a estratifi cação linguística 
se dá nas práticas sociais na vida dos sujeitos. Enquanto o tio se silenciava, o sobrinho 
estava na condição de “escolher”, porque ele dominava as duas variantes linguísticas e a 
partir da memória social, ele e sua esposa escolheram aquela que ocupa um lugar social 
superior e esta variante inscreve seus fi lhos em uma estrutura social considerada superior. 
Diante disso, explica-se o comportamento dos tios que perante tal condição silenciam. 

De acordo com Orlandi (2007), “o silêncio é um trabalho de sentidos no confronto 
das diferentes formações discursivas em seus limites instáveis26”. Isso signifi ca que o si-
lêncio não é a ausência de sentidos, antes é signifi cativo. Ao voltarmos nossa atenção para 
a sequência discursiva temos uma variante linguística, considerada a correta, conforme 
as regras e as normas, estipula aquele que pode e tem o direto de falar porque domina o 
“Hochdeutsch”, e aqueles que não a dominam, apenas sabem o “falsches Daitsch” fi cam 
quietos. Portanto, eles estão fadados ao silêncio e era o que eles faziam, isto é, o silêncio 
é signifi cativo. Isso porque o Hochdeutsch ocupa um lugar privilegiado no imaginário 
social e a partir deste são atribuídos lugares sociais aos sujeitos que falam uma ou outra 
variante. Portanto, essas duas variantes linguísticas ocupam lugares sociais distintos e a 
partir do domínio do Hochdeutsch ou Plattdeutsch atribui-se um lugar social aos sujeitos 
e sobre eles lançam-se olhares diferentes: o de superioridade ou inferioridade.  Deste 
modo, podemos perceber que o interdiscurso trabalha saberes que colocam esses tios em 
uma condição social inferior. Conforme, já afi rmarmos, isso está ligado à concepção de 
língua, segundo Orlandi (2002), a língua imaginária e a língua fl uida, mas não apenas isso, 
estão presentes nessa construção imaginária elementos de ordem sócio-histórica, que são 
desconsiderados, como se eles não existissem. 

Considerações Finais

A discussão apresentada nos permitiu pensar a relação entre sujeito, língua e história. 
Para que pudéssemos refl etir sobre essa relação, procuramos compreender que o sujeito 
é social e historicamente constituído e que os elementos de identifi cação e de construção 
imaginária estão representados nas relações sociais e a partir delas eles se reconhecem 
e se identifi cam como sujeitos descendentes de alemães. Portanto, mostramos que esse 
processo de interpelação-identifi cação acontece pela captura plena do sujeito da enuncia-

26 ORLANDI, Eni Puccenelli. As formas do silêncio: no movimento dos sentidos. Campinas, SP: UNICAMP, 
2007, p. 108.



142

Conexão Letras
ção pelo Sujeito Universal da FDIA, cujo elemento simbólico essencial é a língua Alemã. 
Contudo, esse elemento simbólico é interseccionado pelas práticas políticas do governo 
Vargas, pautado pelas medidas do Decreto-Lei 1.545, de 1939. A partir desse Decreto 
existiu a proibição ofi cial da língua Alemã e de seus elementos culturais de identifi cação 
do grupo de imigrantes alemães. Essa proibição interfere diretamente nas condições de 
produção da preservação da língua Alemã, exigindo a língua Nacional. Esse acontecimento 
contribui para o processo da Sprachmischung, uma língua fl uida que se materializa nas 
práticas sociais das Gemeinde (comunidades). Assim, nesta proibição, temos presentes 
elementos políticos e ideológicos que procuraram silenciar simbolicamente os elementos de 
identifi cação desse grupo e, ao mesmo tempo, um modo de controlar qualquer movimento 
político. Isso signifi cou a interdição do sujeito pela língua e essa memória ainda hoje está 
presente nas falas dos sujeitos imigrantes e seus descendentes.
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Resúmen: Nos proponemos, en este trabajo, a realización de una lectura 
seguida de un análisis comparativo del prefaciamento de dos instrumentos 
lingüísticos producidos en la década de 70 del siglo XX, en Brasil: Dicio-
nário de Linguística e Gramática (1977), de Joaquim Mattoso Câmara Jr. y 
Pequeno Vocabulário de Linguística Moderna (1971), de Francisco da Silva 
Borba. De esta manera, buscamos observar como las obras son descritas, 
la forma como se relacionan entre si y las contribuciones que ofrecen a la 
institucionalización de la Lingüística en Brasil.
Palabras-clave: Lingüística, Diccionarios, Historia de las Ideas Lingüís-
ticas (HIL)

Resumo: Neste trabalho, propomos-nos a realizar uma leitura e análise 
comparativa do prefaciamento de dois instrumentos linguísticos produzi-
dos na década de 70 do século XX no Brasil: Dicionário de Linguística e 
Gramática (1977), de Joaquim Mattoso Câmara Jr., e Pequeno Vocabulário 
de Linguística Moderna (1971), de Francisco da Silva Borba. Buscamos 
observar como as obras são descritas, a forma como se relacionam entre si e 
as contribuições que elas oferecem para a institucionalização da Linguística 
no Brasil.
Palavras-chave: Linguística, Dicionários, História das Ideias Linguísticas 
(HIL)
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Introdução

A história da disciplina linguística no Brasil tem características bem específi cas e, 
como sabemos, conquistou seu espaço nos estudos da linguagem enfrentando um forte 
litígio com os estudos gramaticais e fi lológicos, predominantemente desenvolvidos até 
meados do século XX. Segundo Hamilton Elia, em sua “Sinopse dos Estudos Linguísticos 
no Brasil”, a Linguística seria caracterizada como a terceira fase dos estudos lingüísticos 
no Brasil, sendo precedida pelos estudos gramaticais (que priorizavam a normatização da 
língua) e pelos estudos fi lológicos (que priorizavam a história da língua). É para estabelecer 
a ruptura com estas duas fases que se funda o espaço da linguística moderna, propriamente 
dita, no Brasil, tendo em Joaquim Mattoso Câmara Júnior um de seus principais defensores. 

Dentre as diversas investidas em prol da Linguística Moderna, feitas no início da 
segunda metade do século XX, temos a luta pela institucionalização da disciplina nos 
currículos das faculdades de Letras, a formação de professores de Linguística e a produção 
de instrumentos linguísticos (dicionários especiais, manuais de princípios de linguística, 
etc.), que trabalharam para que fosse dada à Linguística a possibilidade de um efetivo 
funcionamento nos centros de pesquisa e de ensino universitário, o que se refl etiria depois, 
tanto no âmbito do ensino de línguas nas escolas, quanto no modo de se conceber língua 
e linguagem. 

A refl exão a que ora propomos, fi liada a uma perspectiva discursivista, toma como 
ponto de partida o trabalho de Joaquim Mattoso Câmara Júnior, linguista brasileiro que 
lecionou Linguística ainda nos anos 50 na Faculdade Nacional de Filosofi a do Rio de 
Janeiro e que publica, dentre outras obras, o Dicionário de Fatos Gramaticais (1956), 
reintitulado depois como Dicionário de Filologia e Gramática (1964) e, mais tarde, como 
Dicionário de Linguística e Gramática (1977). Segundo Matos (2004, p. 159) “trata-se de 
um caso único na bibliografi a lingüística brasileira: uma obra de referência receber três 
títulos, refl exo do desenvolvimento da ciência da linguagem entre nós”. Independente 
da discussão que a reintitulação5 da obra de Mattoso gera, interessamo-nos, de fato, pela 
última versão. Vamos estudar esse dicionário, publicado postumamente ao fi nal da década 
de 70 do século XX, o qual é reeditado até hoje, selecionando para análise o prefaciamento 
que a obra traz. Trata-se, sem dúvida, de uma obra de referência para quem estuda a His-
tória da Linguística no e do Brasil, já que, enquanto instrumento linguístico “especial”, 
trabalha para a consolidação da Linguística na segunda metade do século XX; além disso, 
conforme Matos (2004, p. 163), o Dicionário de Linguística e Gramática é “um marco 
na história/historiografi a da Linguística em língua portuguesa e um legado inestimável de 
quem tanto a amou”. 

Ao tomarmos esta obra de Mattoso Câmara como referência, observamos que há 
outros instrumentos linguísticos que surgem no mesmo período e que tomam o Dicioná-
rio de Mattoso Câmara como obra para consulta e referência autorizada. Partindo desta 
perspectiva, selecionamos uma outra obra, de menor porte, mas de importância também 
singular, dentre aquelas publicadas à mesma época: trata-se do Pequeno Vocabulário de 
Linguística Moderna, de Francisco da Silva Borba, de 1971. 

Borba, hoje professor aposentado da UNESP (Araraquara-SP,) foi, desde muito 
jovem, um estudioso da linguagem e está entre os pioneiros no ensino da Linguística no 
Brasil, fato esse  que o coloca  em destaque  entre os linguistas de sua época. Sua traje-

5 Cf. L. Dias, 2009.
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tória nos chama a atenção em especial pela preocupação que ele demonstra em produzir 
instrumentos linguísticos que facilitem o ensino e a aprendizagem da Linguística. Ele é o 
autor da Introdução aos estudos linguísticos6 (com 1ª edição em 1971), que se tornou um 
dos primeiros instrumentos pensados para estudantes de Linguística, em língua portuguesa. 
Importa destacar ainda que Borba é um dos professores envolvidos na fundação do Grupo 
de Estudos Linguísticos de São Paulo (GEL), juntamente com Isaac Nicolau Salum, Ataliba 
Teixeira de Castilho e Cidmar Teodoro Pais, sendo Borba um dos responsáveis pela pro-
moção do I Seminário do GEL7, signifi cativo evento que acontece impreterivelmente numa 
cidade do estado de São Paulo e que reúne anualmente professores, alunos de Iniciação 
Científi ca e de Pós-Graduação, sempre tratando de questões pertinentes à Linguística. Nos 
anos 90 do século XX, antes de se aposentar, criou Associação de Atendimento Educacional 
Especializado (AAEE), onde afi rma desempenhar um novo trabalho: “Ajudo a consertar as 
asas de anjinhos que caíram do céu”8. Em setembro de 2012, ele recebeu uma homenagem 
da Academia Brasileira de Letras (ABL) pela conclusão de seu último e grande dicionário, 
fazendo referência ao Dicionário UNESP de Português Contemporâneo.

É o Pequeno Vocabulário de Linguística posto em relação ao Dicionário, de Mattoso 
Câmara, que nos interessa observar. De fato, tomando por base o Pequeno Vocabulário, 
objetivamos investigar como tal instrumento linguístico, dedicado à iniciação científi ca, 
relaciona-se com a obra de Mattoso Câmara, considerada até hoje como referencial pelos 
pesquisadores e professores de Linguística. Nosso recorte, para fi ns de análise, toma, da 
obra de Borba, o movimento de prefaciamento, seja o prefácio escrito por ele, seja o que 
foi escrito por Isaac Nicolau Salum. 

Assim, nossa proposta de trabalho confi gura-se como a leitura e a análise compa-
rativa do prefaciamento de dois instrumentos linguísticos produzidos na década de 70 do 
século XX no Brasil, observando-se especialmente como as obras são descritas, como se 
relacionam entre si e como elas contribuem para a institucionalização da Linguística no 
Brasil, tal como é trabalhada atualmente nos cursos de Letras e Programas de Pós-Graduação 
que conhecemos. Acreditamos que, em alguns momentos, seja possível identifi car rela-
ções de aproximação e distanciamento entre os dois instrumentos linguísticos analisados, 
movimentos esses que vão dar maior visibilidade aos processos de constituição, produção 
e circulação de saberes sobre a língua nos anos 70 do século XX. Importa destacar que, 
mesmo não sendo especialistas em Mattoso Câmara ou em Silva Borba, interessamo-nos 
muito pelos modos de constituição e de circulação de diferentes dicionários. Tal interesse, 
distante do/alheio ao julgar se um dicionário é mais importante que outro, ancora-se no 
pensar as especifi cidades de cada obra.

1.Algumas considerações teóricas 

A refl exão que nos propomos desenvolver parte da perspectiva das pesquisas que tratam 
“das transformações do saber sobre a língua” (SCHERER, 2005), levando em consideração 

6 Também são de sua autoria as obras: Dicionário Gramatical de Verbos, Dicionário de usos do Português e a Gramática 
de usos do Português, esta última com participação da Profa. Maria Helena de Moura Neves (NEVES, 2000).
7 Atualmente o GEL já realizou 60 edições do Seminário.
8 Em entrevista concedida à Tribuna Impressa, cuja parte da entrevista foi publicada no endereço  http://
search.babylon.com/imageres.php?iu=http://www.araraquara.com/img/noticias/1950690g.jpg&ir=http://www.
araraquara.com/noticias/cidade/2012/10/14/borba-o-homem-que-vive-entre-anjos.html&ig=http://t0.gstatic.
com/images?q=tbn:ANd9GcQL3sNt-XILFLOfl 601_gdAr5KZeazBCz_ho2Ecsenk5VkZdcX_02L4sbTr&h=6
00&w=400&q=Francisco+da+Silva+Borba&babsrc=SP_crm
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a história das disciplinas, cujos trabalhos podem ser efetuados a partir de textos 
instrucionais; publicações (boletins informativos de associações de professores, 
revistas dessas associações, anais de congressos, ementários universitários); ma-
nuscritos de cursos e materiais de ensino, como manuais e gramáticas, entre outros 
(Idem, 2005, p. 16). 

É, portanto, nesse espaço que situamos o Dicionário e o Vocabulário sobre os quais 
lançamos nosso olhar, pois eles surgem em atendimento a uma demanda que é própria a um 
momento específi co da história das ideias linguísticas no Brasil. Entendemos que é a partir 
destas e de outras publicações que se organiza e se institucionaliza um saber9 antes disperso, 
objeto de litígio entre diferentes estudiosos da língua. O fato é que estamos apresentando 
resultados parciais de nossa pesquisa sobre dicionários e sobre a institucionalização da 
Linguística, trazendo à baila questões ainda em formulação. Tomamos os dicionários como 
objetos discursivos (NUNES, 2006) passíveis de análise, concebendo-

-os “como uma alteridade para o sujeito falante, alteridade que se torna uma injun-
ção no processo de identifi cação nacional, de educação e de divulgação de conhecimentos 
lingüísticos” (p. 43), levando-se em conta os princípios teórico-metodológicos da Análise 
de Discurso pechetiana e da História das Ideias Linguísticas. Dentre as noções teóricas mo-
bilizadas estão as de discurso, texto, dicionário/instrumento linguístico, institucionalização 
do saber, prefácio/prefaciamento, entre outras, das quais tratamos, ainda que brevemente, 
para melhor situar as refl exões que fazemos acerca do corpus em análise neste artigo.  

Em nossas refl exões emergem as relações entre as noções de discurso e texto, o 
que estabelece também relações entre o espaço da dispersão, próprio às discursividades, e 
o do efeito de unidade de sujeitos e de sentidos, próprios à textualidade; mas isso não se 
dá de modo alheio às formações ideológicas em funcionamento, já que consideramos que 
“o discurso se constitui em seus sentidos porque aquilo que o sujeito diz se inscreve em 
uma formação discursiva e não em outra para ter um sentido e não outro” (ORLANDI, 
2002, p.43). Dizeres sobre a língua estão marcados/assinalados pela posição do sujeito-
-autor em detrimento de um sujeito-leitor e, nesse caso, trata-se do discurso científi co no 
processo de disciplinarização da Linguística no Brasil. Importa lembrar que é o trabalho de 
Mattoso Câmara que o eleva ao posto de primeiro linguista brasileiro10, bem como Borba 
é considerado um dos primeiros professores de Linguística no Brasil11.

Segundo Lagazzi-Rodrigues (2007), é importante sublinhar “a estreita relação 
entre produção científi ca, produção de um saber e legitimação desse saber, o que se faz 
institucionalmente, por uma relação de autoria, com a circulação de nomes de autores, 
de disciplinas e áreas de pesquisa” (p. 17). Tal afi rmação contribui com nossas refl exões, 
sobretudo, no sentido de que encontramos muito de Mattoso Câmara no trabalho de Borba, 
seja citado textualmente, seja por referência, ou, ainda, estreitando laços entre a produção 
científi ca e a circulação dos saberes num espaço ainda muito profícuo à Filologia e à própria 
gramática: a sala de aula dos cursos de Letras.

Da perspectiva teórica que trabalhamos, o dicionário é compreendido, antes de 
tudo, como instrumento linguístico da maior relevância para o processo de gramatização de 

9 O que comumente é reunido sob o título de Linguística Moderna e ao que denominamos, neste trabalho, como 
Linguística.
10 Cf. Uchôa (2004).
11 Conforme declarou, em conversa informal, a Profª. Eni Orlandi, que testemunhou o início do trabalho do 
professor na UNESP de Araraquara na disciplina de Linguística do Curso de Letras, no início dos anos 70 do 
século XX.
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uma língua (AUROUX, 1992). Trazendo esta noção para funcionar no corpus que estamos 
estudando, ela sofre um certo deslocamento, já que o Dicionário e o Vocabulário fazem 
parte de um grupo especial de instrumentos linguísticos (sendo diferentes mesmo entre 
si). Tais instrumentos linguísticos são tomados como saber metalinguístico sobre o que é a 
Linguística, o primeiro como aquele que ocupa a posição de referente para os demais; e o 
segundo, como aquele que deve viabilizar o ensino da disciplina Linguística para iniciantes.

 Para o analista de discurso, o dicionário é um instrumento linguístico que pode 
(e deve) ser lido como um texto que tem seu processo de produção permeado por certas 
condições e por uma rede de memória ante a língua, produzindo, por sua vez, efeitos de 
sentidos (ORLANDI, 2002). Um desses efeitos do processo discursivo que se desenvolve 
na constituição do dicionário é destacado por Orlandi (idem) como o efeito da completude 
da representação da língua no dicionário. No caso que estamos analisando, pensar em um 
dicionário de Linguística é pensar em um espaço/lugar que contenha (todo) o conhecimento 
referente a essa área, (todos) os “códigos” possíveis e necessários para “decifrar” o que 
seria “o suposto saber da Linguística”. Há, de fato, um imaginário em funcionamento, e 
este não pode ser negado. Assim, podemos identifi car uma tomada de posição-sujeito que 
se relaciona com o Dicionário, de Mattoso Câmara, como aquele que detém todo o saber 
necessário a um linguista; bem como podemos identifi car uma tomada de posição-sujeito 
que utiliza o Vocabulário (dicionário), de Borba, que tem a ilusão de que a Linguística 
lhe é acessível em seu todo, fazendo parte da sua realidade de iniciante, de estudante de 
Letras. De fato, é próprio ao sujeito construir um imaginário de que o conhecimento é 
“domesticável”, sendo apreensível em sua totalidade, por isso os instrumentos em funcio-
namento, são eles os grandes “senhores” que poderiam controlar e dominar os processos 
de produção de um determinado saber. Como nos explicita Orlandi,

a representação fi el do dicionário nos dá uma língua (imaginária) homogênea, per-
feita, completa, sem falhas. Do mesmo modo, o dicionário parece não ter ideologia, 
sendo ‘neutro’, ou melhor, tendo a neutralidade (universalidade) da língua. Como não 
tem marcas ideológicas, sua ideologia é justamente não se marcar ideologicamente 
(Orlandi, 2002, p. 108).

Nesse sentido, o dicionário parece ser um lugar de amparo das incertezas e dúvidas 
e também da condição de incompletude humana frente ao saber. Pensar a ideologia em 
relação aos efeitos desse “lugar-dicionário” torna-se possível a partir de uma análise discur-
siva, o que vai explicitar não só o que de fato é um dicionário, mas também as diferenças 
entre um dicionário e outro, em um dado momento histórico, sob uma dada conjuntura. 
Corroborando com esta refl exão, Nunes (2010) explicita a importância de se tomar o di-
cionário como algo que é produzido por sujeitos e para sujeitos e que a constituição de um 
dicionário envolve práticas reais em determinadas conjunturas sociais, levando em conta 
a relação com os sujeitos e as circunstâncias em que eles se encontram. É inegável que o 
dicionário deve ser “visto como um discurso sobre a língua, mas especifi camente sobre 
as palavras ou sobre um setor da realidade, para um público leitor, em certas condições 
sociais e históricas” (Idem, p. 7). 

 No caso de dicionários específi cos, como estes que estamos estudando, o trata-
mento dado à língua é ainda mais criterioso, já que trabalha no espaço da metalinguagem, 
fazendo a língua funcionar na descrição de si mesma, seus processos, sua existência e sua 
movência. Trata-se de algo bastante complexo, o que nos leva a realizar um recorte inicial 
que prioriza o espaço de prefaciamento dos instrumentos linguísticos em análise, pois 
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acreditamos que nesse espaço é possível recuperar um pouco das condições de produção 
de cada obra, o que nos remete a aspectos históricos transbordantes no discurso do dicio-
narista, do colega que apresenta a obra, dos editores, etc. Temos realizado outros trabalhos 
que privilegiam a análise de prefácios, sejam eles de livros didáticos ou de dicionários, o 
que nos leva a compreender o prefácio como:

um texto que precede o texto principal, povoado por palavras e por silêncios 
(...) é um texto com funcionamento muito próprio: ele vem antes, antecede, 
apresenta e representa a obra que vem na sua sequência. Nele está contido 
o que pode e o que não pode ser dito, bem como nele se revelam marcas da 
posição-sujeito que produz a obra como um todo (PETRI, 2009, p. 330).

Quando se trata de dicionários, estamos pensando o movimento de prefaciamento 
da obra como tudo aquilo que vem antes dos verbetes propriamente ditos, é nesse espaço 
anterior aos verbetes, dispostos em ordem alfabética, que nos deparamos com a proposta 
mercadológica apresentada pelos editores, com a apresentação qualifi cada de professores e 
colegas dos dicionaristas, bem como com a apresentação e o plano do dicionário proposto 
pelo próprio dicionarista. É desta perspectiva, então, que tomamos o objeto de análise, seja 
para descrevê-lo mais de perto, seja para refl etir uma pouco mais sobre o fazer daqueles 
que produzem conhecimento sobre a língua e sobre a Linguística.

2.Descrição do movimento de prefaciamento dos dicionários em análise

2.1 Dicionário de Gramática e Linguística - I
O dicionário de Mattoso Câmara apresenta em seu prefaciamento seis seções, que 

enumeramos na ordem como se apresentam na obra, o que promove a regressão de um 
momento histórico mais atual para o momento em que o dicionário foi publicado pela 
primeira vez (1956): 

a) Sinopse dos estudos linguísticos no Brasil, de Hamilton Elia;
b) Biobibliografi a, mencionada no texto de Hamilton Elia, o que nos remete a crer 

que foi ele quem organizou;
c) Nota dos editores para a 7ª edição, assinada por Clarêncio Neotti, teólogo 

franciscano, (com a data de julho de 1977, em Petrópolis);
d) Advertência para a 3ª edição (com data de 1968, no Rio), sem assinatura, o 

discurso se apresenta impessoal, e o autor aparece em letra maiúscula e em 3ª pessoa do 
singular, o que nos remete a uma tomada de posição diferenciada;

e) Advertência para a 2ª edição, que revela o discurso do dicionarista em 1ª pessoa 
do singular e é datada de 1963, em Lisboa;

f) Explicação preliminar da 1ª edição, assinada por J. Mattoso Câmara Jr.;
No caso específi co desta edição do dicionário de Mattoso, temos também um pos-

fácio e mais uma lista de verbetes dicionarizados como complementação e atualização da 
edição anterior. Este posfácio será tomado como constitutivo do prefaciamento, tendo em 
vista que o autor do posfácio diz-se “leitor e privilegiado prefaciador” (MATOS, 2004, p. 
163), apresentando um funcionamento bem específi co, conforme veremos nas análises.

g) Posfácio, assinado por Francisco Gomes de Matos, com um subtítulo que é 
Explicação prévia e outro que é Verbetes adicionais ao corpus do DLG (com 25 verbetes). 
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2.2 Pequeno Vocabulário de Linguística Moderna - II

Já o Pequeno Vocabulário de Linguística Moderna, de Francisco da Silva Borba, 
apresenta em seu prefaciamento as seguintes seções:

a) Prefácio, assinado por Isaac Nicolau Salum, produzido em São Paulo e datado 
de 31 de outubro de 1970;

b) Introdução, subdividida nos seguintes tópicos: 1. A problemática terminoló-
gica; 2. A formação dos tecnicismos; 3. Sugestões; 4. Plano deste dicionário; assinada 
por Francisco da Silva Borba, em Araraquara, em maio de 1969.

Sobre as análises 
Dicionário de Gramática e Linguística – I

Para a realização das análises, tomamos como ponto de partida a seção do prefa-
ciamento do Dicionário de Mattoso Câmara que se intitula Explicação preliminar da 1ª 
edição, assinada por J. Mattoso Câmara Jr., o que remete o leitor a um texto assinado pelo 
dicionarista e que consta em todas as edições. Nesta seção é possível identifi car as relações 
do sujeito que produz o dicionário e o processo de disciplinarização/institucionalização da 
Linguística no Brasil. Estamos tratando de um texto produzido em 1956, portanto é anterior 
à publicação da NGB (Nomenclatura Gramatical Brasileira), que foi “uma organização 
terminológica” (Guimarães, 1996, p. 132), da resolução do Conselho Federal de Educação 
que torna obrigatória a disciplina de Linguística nos Cursos de Letras das faculdades/
universidades brasileiras. Para melhor vislumbrarmos o processo de institucionalização 
da Linguística na produção deste dicionário, selecionamos algumas sequências discursivas 
(SDs) e vamos discutindo, conforme segue:

SD 1 – “o interesse básico do Centro de Pesquisas da Casa de Rui Barbosa 
tem de ser, na Seção de Língua, o estudo da Língua Portuguesa, que, ao lado 
da ciência do Direito, o grande patrono da Casa tanto cultivou na sua vida 
exemplar de intelectual.” (p. 30)

O dicionarista destaca a importância da Editora, trazendo a relação entre os estudos 
da língua e as outras ciências humanas, como é o caso do direito, área do saber com a qual 
Mattoso também se identifi ca. Assim temos acesso às condições de produção: um período 
em que, para se falar de língua e estudos linguísticos, era preciso estar em outro lugar, só 
assim era possível movimentar a tradição da produção de saberes que se vinculavam ora 
à gramática normativa ora à fi lologia.

SD 2 – “a arte normativa tem de partir, em cada um de nós, da compreensão 
do que é a linguagem e do funcionamento espontâneo da língua a cujo bom 
emprego se pretende chegar.” (p. 31)

Trata-se de um dicionário de Fatos Gramaticais, em sua primeira edição, o que 
remete o dicionarista a explicitar a mudança de perspectiva de norma, enquanto dado, e 
a língua em funcionamento, enquanto fato. Assim nos deparamos com a introdução de 
um sujeito na língua, um sujeito que está “em cada um de nós”, que pode compreender 
a linguagem para fazer o bom uso da língua. Há outras opções, além das classifi cações, 
categorizações, fl exões, etc..
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SD 3 – “Não há arte normativa sem a base do conhecimento científi co da 
interpretação desinteressada, quer se trate de uma ciência da natureza, quer 
de uma ciência do homem. É por não atentar nesta verdade que a nossa gra-
mática escolar, mesmo depois de adereçar-se como o eruditismo da Filologia, 
patinha em regras estéreis, falazes e contraditórias, e perturba, muito mais 
do que rege, o uso efi ciente da língua falada e escrita.” (p. 31)

Neste recorte nos deparamos com a introdução da idéia de ciência, da importância 
do fazer científi co, seja qual for a área de saber. Para Mattoso, a ciência linguística tem 
papel fundamental para que se possa alcançar a desejada “qualidade” de língua que fi lólo-
gos e gramáticos tanto almejam. Essa é a via que o dicionarista encontra para movimentar 
sentidos antes estáveis, estabilizados pela normatização.

SD 4 – “Finalmente, são também, de certo modo, fatos gramaticais os próprios 
sistemas lingüísticos como entidade social, conceituando-se em falar dialeto, 
gíria, língua e etc., ou consubstanciando-se, geografi camente distribuídos, em 
meios coletivos de comunicação, que são as línguas e os blocos de línguas 
particulares, como o português, o latim, o indo-europeu.” (p. 32)

Nesta sequência discursiva, destacamos especialmente a defi nição de “fatos ga-
maticais”, que nos remete ao título da primeira edição do dicionário, ora em análise, mas 
traz também o movimento sobre o saber dado como gramatical/normativo em direção 
de um saber propriamente linguístico, no qual é possível visualizar outros falares que se 
relacionam com o que é normativo, mas não se identifi cam plenamente com ele o tempo 
todo, mas que são também objeto de estudo dos linguistas.

SD 5 – “Ficaram, portanto, previstos no plano do Dicionário, apenas verbetes 
para os subconceitos restantes em que dividimos, no parágrafo anterior, o 
conceito geral de fato da língua. Foram arrolados os diversos agrupamentos 
de formas gramaticais, os processos gramaticais com os diversos aspectos que 
assumem a linguagem, as categorias gramaticais que funcionam na língua 
portuguesa e o sistema lingüístico como entidade social.” (p. 33)

Já nesta sequência discursiva nos deparamos com a retomada de fato gramatical 
por “fato da língua”, enquanto espaço que abarca o normativo/gramatical, os processos, 
os diversos aspectos da linguagem e o sistema linguístico como entidade social.

SD 6 – “Em outros termos, um fato gramatical fi gurou tanto por existir direta 
como indiretamente em português. 
5. O Dicionário de Fatos Gramaticais, composto nestes moldes, com o fi m de 
fazer compreender a nossa língua em sua estrutura, em seu funcionamento 
espontâneo e em sua história, destina-se a preencher uma lacuna da nossa 
bibliografi a fi lológica.” (p. 34)

Há, nesta sequência discursiva, a remissão ao título da primeira edição e a justifi cativa 
para os modos de dizer que este dicionário assume: ele não está desvinculado do que se vinha 
fazendo antes em termos de gramática e de fi lologia, mas se propõe a preencher uma lacuna, 
perceptível, sobretudo, para quem estava estudando e lecionando Linguística Moderna.
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SD 7 – “Procurou-se aqui neutralizá-la com a escolha cuidadosa dos verbetes, 
destinados a focalizar fatos centrais, e, em cada um, com uma exposição 
ampla e coerente, abrangendo vários fatos intimamente correlatos. Estes 
últimos, por sua vez, não fi caram perdidos para uma consulta direta, porque 
constam de verbetes de remissão, onde estão indicados os verbetes centrais 
em cujo corpo se deve procurá-los. Por outro lado, os próprios verbetes 
centrais foram articulados entre si pela remissão, feita em cada um, a todos 
os outros que com ele logicamente se associam.” (p. 34)

Esta sequência discursiva foi selecionada por recuperar a idéia de “fato”, o que 
introduz a idéia de “estar em processo”; assim, quando se está descrevendo a estrutura do 
dicionário, temos uma estrutura diferenciada, sem dúvida.

SD 8 – 6. É óbvio que neste plano, pautado numa seleção de verbetes, 
predominou um dado critério. A obra refl ete, neste sentido, um ponto de 
vista pessoal e nem poderia deixar de fazê-lo, embora se tenha evitado 
cuidadosamente um arbítrio essencialmente subjetivo, com a distribuição, 
tão objetiva quanto possível, dos fatos gramaticais pela sua importância e 
dependência intrínseca.” (p. 34)

Nesta sequência discursiva, temos a remissão à tomada de posição do sujeito 
que apresenta a obra e que toma mais ou menos consciência de que está propondo algo 
diferenciado e, além disso, que, por mais subjetivas que as escolhas possam parecer, elas 
obedecem a critérios objetivos e, portanto, a obra pode ser tomada como científi ca.

SD 9 – 7. “O mesmo critério regeu a escolha dos termos técnicos.
Ressalvou-se de início nesta Explicação que não se teria aqui um Dicionário 
de Nomenclatura Gramatical. O objetivo foi o fato gramatical e não a sua 
denominação.” (p. 35)

Eis o cuidado de Mattoso Câmara na descrição de sua obra, posto que neste período 
já estava em discussão a polêmica utilização de diferentes nomenclaturas gramaticais e 
já se organizava o grupo de estudiosos que trabalhariam para a redação da Nomenclatura 
Gramatical Brasileira, que entrou em vigência em 1959. Pensar o fato gramatical em de-
trimento da nomenclatura gramatical é privilegiar o processo, o fato, o próprio da língua. 
Portanto, é possível identifi car as relações dos estudos de Mattoso Câmara com a fundação 
de um lugar para a Linguística assim como ele a concebia.

Pequeno Vocabulário de Linguística Moderna – II
Já o Pequeno Vocabulário de Linguística Moderna, de Francisco da Silva Borba, 

professor de Linguística Geral em Araraquara, interior de São Paulo, publicado em 1971, 
como o número 31 da coleção Iniciação Científi ca, da Companhia Editora Nacional, vem 
a público sob outras condições de produção: já está em vigência a NGB, o ensino de Lin-
guística nos cursos de Letras já é obrigatório desde 1962, várias obras de Mattoso Câmara 
já estão disponíveis e circulando no meio acadêmico nacional e internacional, dentre as 
quais destaca-se, por nosso interesse, o Dicionário em análise. 

Como já indicamos anteriormente, deteremo-nos no prefaciamento da obra que se 
subdivide em Prefácio, escrito por Isaac Nicolau Salum, e em Introdução, escrita pelo 
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próprio Francisco da Silva Borba. Para propormos o estabelecimento de relações entre 
este Vocabulário e o Dicionário de Mattoso Câmara, selecionamos algumas sequências 
discursivas, conforme segue:

SD 1 – “...há um dicionário de especial interesse para estudos de lingüística 
moderna que merece destaque: é o do saudoso Prof. J. Mattoso Câmara 
Jr., que saiu em 1956, com 228 páginas, com o nome de Dicionários dos 
Fatos Gramaticais, edição da Casa de Rui Barbosa. Saiu depois, como em 
2ª edição, em 1963, mas totalmente refundido, no formato e no conteúdo, 
e com outro título, - Dicionário de Filologia e Gramática, - e depois, em 
1968, em 3ª edição, com 384 páginas, editado por J. Ozon. Como o título 
deixa entrever, há uma preocupação pedagógica e tradicional a orientar a 
matéria, mas com fortes luzes de lingüística moderna, que era realmente a 
especialidade de seu autor”. (Prefácio, p. 17)

É feita referência específi ca, por Isaac Nicolau Salum ao Dicionário proposto por 
Mattoso Câmara, tomando-o como obra de referência para o que vem depois. É interessante 
observar que, mesmo não tendo saído ainda a publicação com o título de Dicionário de Linguís-
tica e Gramática, já é possível explicitar a presença de “fortes luzes de linguística moderna”.

SD 2 – “Há muita gente precisando desses dicionários de Linguística entre 
nós: o grande número de estudantes dos cursos de letras, das faculdades ou 
institutos de letras, os das demais ciências humanas ou de outras às quais a 
Linguística interessa de perto, os professores e estudiosos de Linguística e 
de línguas em geral.” (Prefácio, p. 18)

Faz menção à importância de tais instrumentos linguísticos, na área de Letras e em 
outras. O Pequeno Vocabulário surge em atendimento à demanda da época, trata-se da 
instrumentalização que deve contribuir para uma efetiva institucionalização da Linguística 
Moderna como disciplina nas faculdades de Letras.

SD 3 – “Mas é por ser um Pequeno Vocabulário, simples e modesto, embo-
ra escrupuloso, que ele há de ser útil a estudantes e professores. E é nesse 
sentido que eu devo saudar como auspicioso e seu aparecimento, não como 
um competidor dos já existentes, mas como um colaborador, que não fará 
duplo emprego com eles, mas que estimulará e completará a consulta a eles, 
ajudando a atualizar informações. Aí está um encargo que ele tem de aceitar, 
visto que vem depois e se benefi ciou do conteúdo e da experiência de seus 
antecessores.” (Prefácio, p. 18) 

Observa-se aqui a ênfase ao ensino, ao funcionamento do instrumento, de um 
instrumento que visa a didatizar o ensino da Linguística e que dá mérito aos dicionários 
anteriores como o de Mattoso Câmara, tantas vezes citado.

SD 4 – “Um dicionário, qualquer que ele seja, não é assim. Trabalho ne-
nhum de Linguística hoje pode sair em edição defi nitiva. Cabe ao autor 
velar pelo seu aperfeiçoamento. Mas é justo que ele espere daqueles que o 
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consultarem com proveito a colaboração e o estímulo de alguns momentos 
de lazer.” (Prefácio, p.19)

    
O autor toma a posição do professor que ensina, mas que também aprende, que 

espera ainda poder qualifi car o trabalho ora apresentado.

SD 5 – “A ciência da linguagem atravessa uma fase de franco desenvolvi-
mento de modo que não apenas novos fatos têm sido descobertos ou novas 
técnicas de análise têm sido postas em prática, como também muitos con-
ceitos e posturas teóricas têm sido abalados em seus alicerces pela acurada 
observação de um número cada vez maior de línguas. Ex.: o conceito de  
palavra, antes aceitável, vem-se tornando alvo de inúmeras discussões.” 
(Introdução, p. 21)

A utilização da exemplifi cação é uma estratégia didática e que o coloca em posição 
de salvaguardar-se de críticas, já que ele mesmo está colocando em discussão conceitos 
que já foram tomados como verdades absolutas.

SD 6 – “A nossa nomenclatura gramatical, legado milenar dos gregos, vem 
resistindo às mais duras provas, pois apesar das severas críticas, continua 
soberana, pelo menos no essencial. Tome-se um livro ultramoderno de lin-
güística – é muito improvável que nele não se encontrem como sujeito, pre-
dicado, substantivo, adjetivo, advérbio, preposição etc.” (Introdução, p. 22)

Nessa época, a NGB estava em pleno funcionamento, e Borba destaca isso como 
um aspecto positivo, pois ela também funciona visando a uma normatização para quem 
ensina a língua, quando deveria funcionar como um facilitador. Da perspectiva dele, por 
mais moderna que seja a Linguística, ela se embasará sempre nesta nomenclatura pré-
-estabelecida para descrever a língua.

SD 7 – “... acrescentaríamos que os progressos da ciência não são privi-
légio de uma classe restrita de iniciados – a ciência deve benefi ciar toda a 
coletividade (Ah! O pragmatismo!). Daí a necessidade de especialistas que 
também se preocupem com a divulgação, explicando, comentando e mesmo 
“traduzindo” a nomenclatura, pois esta, se arrevezada e inacessível, pode 
afugentar o principiante e desperdiçar talentos.” (Introdução, p. 22)

Borba destaca a importância de quem produz um dicionário específi co ou um voca-
bulário como o que ele propõe, considerando que é preciso conquistar adeptos à Linguística 
e não afungentá-los com difi culdades terminológicas intransponíveis.

SD 8 – “Também foram utilizados alguns dicionários especializados. (...) O 
de Mattoso Câmara, excelente sem dúvida, procura, como diz o próprio autor 
‘dar, em ordem alfabética, para consultas ocorrentes, as noções gramaticais, 
como base para a compreensão estrutural, funcional e histórica da língua 
portuguesa’ (p. 11).” (Introdução, p. 25)
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Nessa SD aparece a citação textual de Mattoso Câmara, em sua Explicação à 1ª 

Edição, o que sustenta a fundamentação teórica do Vocabulário ora proposto por Borba, 
colocando-o, com isso, no rol de dicionários específi cos de Linguística, na década de 70.

SD 9 – “Dirigimo-nos especialmente a estudantes na tentativa de ajudá-los a 
penetrar no campo atraente dos estudos lingüísticos. Julgamos que o professor 
universitário, ao lado da investigação original que faz avançar a ciência e 
de suas obrigações didáticas, deve também contribuir para a divulgação de 
sua disciplina.” (Introdução, p. 26)

Já neste último recorte, deparamo-nos defi nitivamente com a tomada de posição 
do sujeito que é professor de Linguística e que acredita na divulgação da disciplina que 
ministra. Trata-se de um dever, se alguém ainda não se deu conta de que a ciência avança 
e que o professor universitário precisa acompanhar este avanço, ele propõe que isso se 
torne uma prática, via ensino. Portanto, Borba toma a posição de professor e se propõe de 
fato a “professar” em prol do ensino da Linguística. 

3. Considerações fi nais

A partir do percurso que propomos inicialmente, bem como do referencial teórico 
e metodológico mobilizado, podemos fi nalizar apontando que:

a) a elaboração e publicação do Dicionário e do Vocabulário, cada um a seu modo 
e a seu tempo, atendem a uma necessidade sócio-histórica: é preciso produzir 
mecanismos/instrumentos de disciplinarização e de institucionalização do saber 
linguístico, dito moderno;

b) os instrumentos analisados contribuem de modo signifi cativo para a efetivação 
do estudo da Linguística Moderna em detrimento do estudo da Gramática e 
da Filologia, sem, no entanto, ferir o estatuto de cada uma destas disciplinas;

c) é possível ver também na produção de instrumentos linguísticos, neste caso 
dicionários, as diferentes propostas de trabalho, fases e nuances do processo 
de disciplinarização e institucionalização da Linguística Moderna no Brasil;

d) a importância do trabalho de Mattoso Câmara, como o primeiro linguista 
brasileiro, se evidencia na relação entre os dois instrumentos linguísticos ana-
lisados. Nossas análises explicitam ainda a importância de Mattoso Câmara 
para os trabalhos em lexicologia e dicionarização da língua, do lugar das 
especifi cidades disciplinares;

e) esta refl exão proporciona também a recuperação de importantes elementos 
da História das Ideias Linguísticas, via leitura e análise do prefaciamento das 
obras em questão, contribuindo tanto para os estudos sobre a constituição da 
ciência linguística no Brasil quanto para a história do ensino desta disciplina 
ainda nos anos 70 do século XX.
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Resenha:

O Outro no (in)traduzível

Caroline Mallmann Schneiders1

Diante das inúmeras questões que se colocam frente à problemática da tradução, 
o ensaio O outro no (in)traduzível2, de Mirian Rose Brum-de-Paula, apresenta uma rele-
vante discussão em torno do traduzível e do intraduzível, processos estes que são, para a 
autora, constitutivos do ato de traduzir. Estudos que envolvem a temática da tradução não 
são recentes e vinculam-se a preocupações que são de suma importância aos tradutores, 
independente da época em que os mesmos estão inseridos. Essas preocupações dizem 
respeito, sobretudo, às noções de fi delidade e de recriação, as quais colocam em evidência 
tanto o autor quanto o texto a ser traduzido. Além disso, no ato de tradução, há também 
as relações interculturais, as quais podem apontar para o fato de que os “modos de dizer, 
de pensar, de agir e de se comportar” (p. 12), por serem distintos, são incompatíveis e, por 
conseguinte, não traduzíveis.

No presente ensaio, a autora opta pelo termo traduzante, conforme utilizado por 
Julia Barreto, para referenciar a prática de traduzir, que existe há séculos. Destaca que, 
junto à prática traduzante, há o mito do intraduzível, o qual, por sua vez, surgiu devido à 
“multiplicidade das línguas e culturas em presença” (p. 12), mito que, no entanto, torna-se 
um obstáculo para os tradutores, pois, para estes, a intraduzibilidade está associada ao fato 
da impossibilidade de (re)produzir certos fenômenos culturais e linguísticos, bem como 
determinados efeitos de sentido quando da passagem de uma língua para outra.

A respeito da traduzibilidade, Brum-de-Paula aponta que esta nunca é totalmente 
fi el ao texto original, sempre há algum elemento, seja de ordem semântica, morfológica, 
etc., que desliza e rompe com a fi delidade entre o texto traduzido e o texto original. A 
partir dessas questões, a autora entende que a dicotomia intraduzível/traduzível situa-se 
num continuum, cujas extremidades não se pode ou consegue atingir, considerando que “há 
sempre (in)traduzibilidade em algum ponto do continuum” (p. 13). Tratam-se, portanto, 
de conceitos que estariam em níveis diferentes, mas num mesmo eixo. 

Na refl exão proposta, a intraduzibilidade é entendida “como uma manifestação de 
uma resistência produzida pela presença do não-familiar, de algo desconhecido e estranho 
(o outro), difícil de ser transposto para a língua-cultura de chegada (p. 14)”. Além disso, é, 
especialmente, pela resistência que ‘o outro’ tem a possibilidade de se revelar, produzindo 
efeitos de sentido no texto de chegada. 

1 Doutoranda pelo Programa de Pós-Graduação em Letras – Estudos Linguísticos, da Universidade Federal de 
Santa Maria (UFSM) e bolsista Capes.
2 BRUM-DE-PAULA, Mirian Rose. O outro no (in)traduzível. PPGL/UFSM Editores, 2008.
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Brum-de-Paula, tomando como ponto de partida a noção de resistência, busca refl etir 

sobre a tradução e suas dimensões histórica, cultural e linguageira, bem como sobre a relação 
que se estabelece entre linguagem e línguas. Para tanto, organiza seu ensaio em dois momentos, 
dedicando-se, no primeiro, às “Resistências culturais” (p. 17) e, no segundo, às “Resistências 
da língua” (p. 29). Nos dois casos de resistências destacados, o que está em jogo é a presença 
do ‘outro’ no discurso, e o interesse não é detectar (in)traduzíveis, mas compreender quando 
o fenômeno ocorre e quais os efeitos de sentido decorrentes na prática traduzante.

Na primeira parte do ensaio, através de um breve percurso histórico que remonta 
à Idade Média, à Renascença e ao Classicismo Francês, visa-se a destacar as resistências 
culturais que excluíam ou apagavam o ‘outro’ na prática traduzante. Brum-de-Paula faz 
referência, a partir de Cordonnier (1995)3, ao fato de a intraduzibilidade não se restringir 
ao nível linguístico, visto que pode estar situada nas relações interculturais, devido à 
diversidade de línguas e culturas existentes. É, pois, diante dessa diversidade, tal como 
aponta o mito de Babel, que surge o mito do intraduzível. 

A autora, retomando os estudos de Auroux (2005)4, ressalta que, no século XX, 
verifi ca-se a descoberta da difi culdade ou impossibilidade de se observar o que estaria na 
ordem do pensamento universal e o que estaria na ordem da cultura específi ca de cada 
povo. No entanto, isso não impede a refl exão em torno das articulações entre pensamento, 
linguagem e cultura, seja no discurso oral seja no escrito; assim como não impede a propo-
sição de soluções frente às situações-problemas que se evidenciam em decorrência dessas 
articulações. Nesse viés, a intraduzibilidade pode emergir tanto no nível linguístico como 
no não linguístico, e, frente a tal situação, o tradutor propõe soluções, fazendo escolhas que 
apontam para modifi cações, signifi cativas ou não, entre o texto de partida e o de chegada. 
Tais escolhas permitem compreender que o tradutor instaura gestos de interpretação diante 
do intraduzível, gestos que evidenciam o ‘outro’ na prática traduzante.

Tendo em vista o percurso histórico traçado, Brum-de-Paula destaca que a Idade 
Média vinculava-se a uma ideia de ‘intraduzibilidade total’, que ocorre quando o texto de 
partida não corresponde às “normas morais, políticas, ideológicas ou éticas da língua-cultura 
que poderia acolhê-lo” (p. 18). O texto, no momento em que é considerado intraduzível, 
torna-se, por assim dizer, inacessível, como foi o caso, por exemplo, da tradução dos textos 
religiosos, que, na França da Idade Média (IX-XV), não abarcava uma versão da Bíblia.

Com as teorias prescritivas da tradução, coloca-se em cheque os textos considerados 
religiosos e os textos considerados profanos. A tradução dos primeiros estava vinculada ao 
método da “palavra por palavra”, ou seja, a fi delidade à língua de partida situava-se no 
nível da forma (palavra). Já a tradução dos textos profanos estava vinculada ao conteúdo, 
tornando-se um meio de comunicação por possibilitar o acesso à língua grega aos que 
não a dominavam, acesso que seguia o método “sentido por sentido”, estando, portanto, 
a fi delidade no nível do sentido (espírito).  

O intraduzível, ao pensar a tradução dos textos sagrados no contexto da Idade Média, 
correspondia a uma impossibilidade, a qual recaía, especialmente, nos termos culturais que 
determinada língua deveria expressar, não possibilitando a correspondência direta entre as 
palavras quando da passagem de uma língua para outra. Assim, “a infi delidade à “palavra 
por palavra” constitui o intraduzível no texto sagrado” (p. 19) e ser infi el, à época, era da 
ordem do inaceitável e do profano. 

3 CORDONNIER, Jean-Louis. Traduction et culture. Paris: Hatier/Didier, 1995.
4 AUROUX, Sylvain. La diversité des langues et l’universalité de la pensée. Multiciência: Revista interdisciplinar 
dos Centros e Núcleos da Unicamp, n.4, 2005. Disponível em: http://www.multiciencia.unicamp.br/art01_4.htm
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Para tratar do período renascentista, Brum-de-Paula considera que se refere ao mo-

mento da ‘morte pela palavra intraduzível’, quando o rigor diante das traduções religiosas 
passa a ser menor com o intuito de difundir a religião, porém ainda com interdições. A 
tradução, nessa conjuntura histórica, ganha relevância, e, mais tarde, é o livro impresso 
que é colocado em evidência, possibilitando a substituição da oralidade pela escrita, sendo 
esta considerada o meio pelo qual o poder real poderia apropriar-se da cultura. A modifi -
cação nas traduções dos textos sagrados ocorreu no momento em que a Igreja adotou os 
princípios utilizados nas traduções dos textos profanos, tais como: clareza, elegância e 
legibilidade. No entanto, tal modifi cação não se situou no nível interpretativo dos textos de 
partida, uma vez que o interesse, com a tradução, era acumular conhecimento e enriquecer 
a língua vulgar, com vistas a solidifi car o poder real por meio de um monolinguismo que 
se colocasse como redutor e unifi cador. Desse modo, o tradutor devia consolidar tanto 
a língua francesa, quanto o poder real por meio da manipulação dos sentidos que dessa 
língua deveria emanar.

No período renascentista, mesmo sendo fecundo e propício em traduções de textos 
religiosos e profanos, houve inúmeras vítimas de intolerância, perseguições e acusações 
de heresia. Isso acontecia quando o texto impresso difundia interpretações que colocavam 
em dúvida temas bíblicos, acarretando um destino inevitável: a morte, mais precisamente, 
“a morte pela tradução da palavra intraduzível” (p. 22), como foi o caso de Dolet que, ao 
traduzir um texto de Platão, parecia negar a imortalidade da alma. 

No período clássico, a função da tradução ganhou um estatuto de prestígio, e o 
tradutor era considerado autor, pois “apropriava-se do conteúdo da obra, tomava liberdades 
em relação ao original e o tornava ao gosto de sua época numa escrita que lhe era própria” 
(p. 22), ou seja, as traduções eram vistas como obras literárias. Os tradutores tinham uma 
importante função à época, ajudando a consolidar a língua-cultura francesa, que era tratada 
como um universal da linguagem. A prática traduzante era quase um exercício de estilo, 
através do qual se visava a desenvolver as ideias dos Antigos nos moldes clássicos. O que 
se buscava com as traduções, no período clássico, era a fi delidade à língua de chegada e ao 
público leitor, sendo, por isso, que a prática traduzante era caracterizada por ‘deformações’.

Brum-de-Paula ressalta também o método das Belas Infi éis, que se vinculava aos 
Antigos e criticava o modelo que substituía os textos antigos e clássicos pelos textos em 
prosa. Tal modelo originou-se e embasou-se nas dicotomias que envolveram as traduções, 
tais como a de claro/escuro, razão/palavra, sentido/forma, bem como o princípio de tradu-
ção livre. A tradução que seguia as regras sociais de dada época permaneceu, sobretudo, 
até o fi nal do século XIX, o que, para a autora, foi resultante da consolidação da língua 
francesa e da necessidade dos textos que eram traduzidos. Contudo, a prática traduzante, 
a partir do século XVIII, não manteve seu prestígio social e artístico como anteriormente.

Para exemplifi car o processo de tradução, a autora reporta-se a Anne Dacier (1651-
1720), que trabalhava com textos antigos em grego, ou seja, com os textos originais. Tem-se 
essa referência para evidenciar como a mesma colocava-se diante do intraduzível na época 
em questão. O intraduzível é algo constitutivo da prática traduzante e indica a presença 
do ‘outro’, presença que, quando entendida como um ‘obstáculo intransponível’, como 
ocorreu frente a diversos textos na Idade Média, não permite a tradução.

Brum-de-Paula, para fi nalizar essa primeira parte do ensaio, faz, ainda, uma impor-
tante observação ao fato de que, hoje em dia, pode-se verifi car, no acervo da Biblioteca 
Nacional de Paris, inúmeros livros que se colocam numa situação de intraduzibilidade ou 
de não legibilidade, o que pode estar vinculado ao prestígio, ou à falta dele, da língua do 
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texto de partida “ou às políticas linguísticas e ao peso econômico dos países das línguas-
-culturas dominantes que obliteraram as demais culturas, dentre outros fatores” (p. 27).

Na segunda parte do ensaio, a ênfase volta-se para as resistências impostas pela 
multiplicidade de línguas, acarretando o surgimento de equivalentes que permitem a tra-
duzibilidade, além de oferecer condições para o ‘outro’ instalar-se no texto traduzido. A 
refl exão centra-se em questões relativas ao pensamento, à linguagem e à própria tradução. 
Brum-de-Paula destaca que, assim como pode haver uma distância cultural entre o texto 
de origem e o texto de chegada, instaurando a intraduzibilidade, o discurso em si pode ser 
constituído por ‘distâncias’ que difi cultam a passagem de um sistema linguístico para outro, 
devido às “relações íntimas e únicas mantidas pelo sentido e pelos elementos formais que o 
representam” (p. 29). Verifi ca-se tal difi culdade uma vez que não há uma correspondência 
e equivalência entre as unidades signifi cantes de diferentes línguas, sendo, por isso, que, 
quando da passagem de uma língua para outra, devem-se considerar as possibilidades 
retóricas e formais de cada sistema linguístico.

Considerando o método de tradução ancorado na palavra por palavra, que emba-
sou, em especial, as traduções de textos religiosos, buscava-se o respeito e a fi delidade 
à língua de partida, e, para tanto, o texto de chegada deveria ser equivalente, quanto ao 
número de palavras e letras, ao texto original, equivalência que proporcionaria um efeito 
literal à tradução. Como exemplo, Brum-de-Paula faz referência à tradução da Bíblia, que 
foi realizada em inúmeras línguas, assim como retraduções, o que colocou em evidência 
alguns problemas frente à prática traduzante, como as diferentes interpretações que um 
mesmo texto pode adquirir, e a relativa intraduzibilidade das línguas-culturas em presença. 
Esses problemas apontaram para a inefi cácia do método da palavra por palavra, o qual não 
garantia a fi delidade entre o texto de partida e o de chegada, ou seja, o nível formal e lexical 
da língua não fornece todos os elementos para que haja a traduzibilidade, confi gurando-se 
como um lugar de resistência. 

Para Brum-de-Paula, a “palavra por palavra é um impossível” (p. 32), pois não 
existe uma correspondência lexical direta entre duas línguas. As palavras revestem-se 
de signifi cação no discurso, quando em funcionamento. Por esse viés, o intraduzível 
confi gura-se como algo intrínseco à palavra, presente, predominantemente, no seu nível 
semântico, o qual pode variar conforme o enunciado em que determinada palavra está 
inserida. Frente ao obstáculo da intraduzibilidade total de uma palavra, pode-se utilizar o 
recurso ao empréstimo, permitindo a solução de um problema colocado pela palavra por 
palavra, solução que possibilita a inserção do ‘outro’ na língua de chegada.  

A problemática em torno das resistências da língua pode ser visualizada em diversos 
estudos que tem como mote a ligação entre linguagem e pensamento, tais como os de Slobin5 
que se reporta às considerações de Humboldt, Whorf e Boas. Para este último, “o caráter 
obrigatório das categorias gramaticais de uma língua determinaria os aspectos de cada expe-
riência que devem ser expressos” (p. 34). Esse viés indica que cada língua possui categorias 
gramaticais específi cas e sufi cientes para que o discurso seja organizado de modo efi caz 
e dotado de sentido, isto é, categorias próprias que permitem a expressão do pensamento.

Com vistas a explicitar a diferença existente entre as categorias gramaticais de uma 
língua para outra, Slobin faz um estudo comparativo entre a língua inglesa e espanhola, en-
tendendo que, além dessas diferenças, as línguas “atribuem diferentes recursos gramaticais 
a domínios semânticos comuns” (p. 38). Para Brum-de-Paula, o estudo de Slobin indica “a 

5 SLOBIN, Dan. From ‘thought and language’ to ‘thinking for speaking’. In: GUMPERZ, J. J.; LEVINSON, S. 
C. (Orgs.). Rethinking Linguistic Relativity. Cambridge: Cambridge University Press, 1991.
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possibilidade de pensar (conceitualizar) na língua materna e falar (articular ou escrever) 
na língua estrangeira, o que pode gerar transferências de cunho lingüístico-cognitivo de 
uma língua para a outra” (p. 39). Pensando na tradução, a constatação do autor permite 
considerar que, na passagem de uma língua para outra, há elementos que escapam, são 
deixados de lado ou ainda desconsiderados. 

Contudo, as línguas não possuem somente diferenças entre si, há questões que as 
aproximam, em outras palavras, não há uma relação muito próxima nem muito distante 
entre elas. A diversidade de línguas implica uma diversidade de representações de mundo, 
conforme a língua empregada pelo sujeito do discurso. Porém, é preciso ressaltar que tais 
representações são decorrentes da obrigatoriedade das categorias gramaticais no discurso, 
impondo ao sujeito o que deve ser veiculado. Essas questões apontam para o fato de que 
as línguas possibilitam a realização de recortes da realidade, os quais podem variar de 
um sistema linguístico para outro, indicando que cada recorte vincula-se a um modo de 
ver o mundo pela linguagem. Para Brum-de-Paula, todas essas questões dizem respeito 
às resistências das línguas, sendo necessário ultrapassá-las para “traduzir, reconfi gurar, 
transformar e, se possível, tentar inserir o outro na língua de chegada, ou seja, tornar o 
intraduzível traduzível, pelo menos parcialmente” (p. 42).

Tendo em vista a refl exão sobre as resistências em torno da tradução decorrentes 
das culturas e línguas em presença, a autora conclui que, por meio delas, verifi ca-se a 
existência do outro no (in)traduzível. Conforme Brum-de-Paula, o modo como se con-
sidera e se procura solucionar a existência do ‘outro’ no texto de chegada é dependente 
do modo como é concebida a prática traduzante em dada época, e, isto quer dizer, que a 
intraduzibilidade não corresponde à impossibilidade de tradução, mas a um desafi o, sendo 
o tradutor o responsável por preservar, reduzir ou apagar o ‘outro’. 

Com esse estudo, Brum-de-Paula buscou enfatizar, sobretudo, a existência da diver-
sidade de línguas-culturas, dos recortes de realidades que podem variar de uma língua para 
outra, bem como a pertinência em considerar a forma e o sentido quando da constituição do 
discurso. Diante disso, para compreender o fenômeno da tradução, é preciso não se limitar 
a identifi car as diferenças e as similaridades entre as línguas-culturas, mas refl etir sobre o 
motivo delas ocorrerem. Para concluir, a autora reitera a importância, para os estudos em 
torno da tradução, de observar a linguagem e seu funcionamento a partir do processo de 
construção do sentido. Considera também que é pela articulação entre o rigor linguístico e 
a sensibilidade poética que o campo da tradução poderia tornar-se mais fecundo, uma vez 
que colocaria em questão “a forma e o conteúdo para interpretar os fenômenos da língua 
e capturar o pensamento expresso na dinâmica do discurso” (p. 45).

O presente ensaio apresenta, portanto, uma relevante discussão em torno da 
problemática da tradução, mais precisamente, quando da passagem de uma língua para 
outra, processo este que, para Brum-de-Paula, é marcado pelo ‘outro’, o qual, por sua 
vez, confi gura-se no (in)traduzível da prática traduzante. Além disso, a refl exão exposta 
permite compreender a maneira pela qual o ato de traduzir se constitui, bem como o fato 
de o mesmo estar em conformidade à visão que se tem sobre a tradução em dada época, 
sendo perpassado por gestos de interpretação e marcado histórico e ideologicamente.  
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Revista Conexão Letras

Política Editorial

A Revista Conexão Letras do Porgrama de Pós-Graduação em Letras da Univer-
sidade Federal do Rio Grande do Sul publica estudos de base teórica e aplicada nas áreas 
de Lingüística e Literatura, com produção semestral alternada: um semestre para estudos 
literários, outro para estudos lingüísticos, sendo que possui, simultaneamente, produção 
on-line e forma impressa. Aceitam-se colaborações do Brasil e do exterior, desde que se 
trate de pesquisa original devenvolvida dentro das referidas áreas.

A Revista publica texto em forma de artigos, debates, entrevistas sob forma de 
debates e resenhas, sendo acentos para publicação trabalhos nas línguas portuguesa, fran-
cesa, inglêsa e espanhola.

As diferentes modalidades de publicação devem obedecer às normas que seguem.

a) Artigos: textos entre 15 e 30 páginas, contendo Introdução, Análise (subdivi-
dida em itens) de acordo com a natureza da pesquisa, e Considerações Finais.
b) Retrospectivas: textos entre 15 e 30 páginas, envolvendo refl exões críticas a re-
speito de percursos de teorias ou pressupostos implicados na trajetória de escolas 
lingüísticas e literárias.
c) Debates: textos entre 10 e 15 páginas, contendo diálogos sob forma de aborda-
gem de questões relativas a outros estudos lá publciados, tais como:contribuições 
relevantes, limites e aspectos críticos do estudo em análise.
d) Entrevistas Sob Forma de Debate: textos entre 15 e 30 páginas, contendo diálo-
gos com outros pesquisadores, os quais envolvam diferenças de enfoque teórico 
e contradições em torno de um mesmo tema, ou análise crítica sobre o estado da 
pesquisa realizada nas áreas de publicação da Revistas. 
e) Resenhas: textos entre 4 e 10 páginas, contendo análise e refl exões críticas a 
respeito de livros publicados no país e no exterior.

Normas para apresentação de trabalhos

Os artigos, retrospectivas, debates e entrevistas sob forma de debate serão prece-
didos por Abstract, Résumé ou Resumen, seguido de Resumo com aproximadamente 150 
palavras cada.

Serão constituídos por: 

•Título do Trabalho em letra maúscula.
•Abstract, Résumé ou Resumen, seguido de Resumo em Língua Portuguesa, com 
espaço simples e um intervalo de espaço duplo entre cada.
•As expressões Keywords, Mots-clés, Palabras clave, contendo, no máximo, 5 
itens, seguidas de Palavras-chave (espaço simples entre referências em línguas 
estrangeira e portuguesa).
•Introdução e Considerarações Finais sem numeração.
•Corpo do trabalho numerado em diferentes seções, conforme a natureza da 
pesquisa.
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•Citações até 4 linhas, entre aspas, no corpo do trabalho, podem manter o mesmo 
padrão deste. Citações de mais de 4 linhas que ocupem parágrafo próprio, deverão 
ser digitalizadas em fonte 10, itálico, com recuo de dois toques, com espaço 1,5 
em relação ao corpo do texto.
•Notas devem ser digitadas em  pé de página (corpo 10).
•As referências bibliográfi cas devem estar em ordem alfabética e obedecer a or-
dem cronológica de publicação, no caso de haver várias obras de um mesmo autor, 
de acordo com os seguintes critérios: sobrenome do autor, nome, seguido de pon-
to, título do livro ou  revista em itálico e somente com a letra inicial em maiúsculo, 
seguidos de ponto, local de publicação, seguido de vírgula, data de publicação e 
indicação de páginas e vol., (no caso de revista ou de coleção), conforme modelo 
a seguir:

LYONS, John. Introdução à língüística teórica. São Paulo, Ed. Nacional, 1979.
COURDESSES, Lucile, Blum et Thorez em may 1936: analyses d’enoncés. In: 
Langue francaise. Paris, Eci. Larousse, vol. 9, p. 23-33, 1971.

•Tabelas, gráfi cos e desenhos devem ser encaminhados em versão também im-
pressa, pronta para reprodução.

Os trabalhos serão enviados em disquete, versão recente do Word for Windows, Times 
New Roman, corpo 12, espaço simples, acompanhados de duas cópias impressas. Em folha 
anexa, devem ser apresentados dos dados de identifi cação do colaborador, tais como: Nome 
do pesquisador, Instituição, Áreas de trabalho, Endereço, Telefone, Fax, E-mail.

Os colaboradores receberão dois exemplares da Revista por ocasião da publicação.
Os textos  não aceitos para publicação não serão devolvidos aos autores, que serão 

informados sobre o resultado da avaliação realizada por dois pareceristas, membros do 
Conselho Editorial.

Os trabalhos deverão ser remetidos para

Revista CONEXÃO LETRAS
Programa de Pós-Graduação em Letras - UFRGS
Comissão Editorial
Av. Bento Gonçalves, 9500 - Bairro Agronomia - Porto Alegre - CEP 91540-000
Site: http://www.msmidia.com/conexao
E-mail: contato@conexaoletrasufrgs.com

COMISSÃO EDITORIAL
Ana Zandwais (UFRGS)

Jane Tutikian (UFRGS - Coordenadora)
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