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SINOPSE 

 

Análise da menção irônica flagrada em crônicas que 

versam sobre política publicadas no livro 

Pornopolítica, de Arnaldo Jabor, no ano de 2006, e 

em O Globo, no ano de 2016, com base na Teoria 

Semiolinguística do Discurso e em estudos 

discursivos sobre ethos e ironia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

―É a linguagem que permite ao homem pensar e agir. Pois não 

há ação sem pensamento, nem pensamento sem linguagem.‖ 

Patrick Charaudeau 

 

 

 



 

RESUMO 

 

 Em busca de tecer reflexões sobre a relação entre identidade, discurso e sociedade, 

procede-se, nesta pesquisa, à análise da construção identitária do sujeito enunciador Arnaldo 

Jabor – cronista de destaque na mídia brasileira – em dois momentos de grande efervescência 

da política nacional, ligados à atuação do Partido dos Trabalhadores (PT) à frente do governo 

federal. Mais especificamente, neste trabalho, nos debruçaremos sobre dez textos, sendo cinco 

deles expostos no livro Pornopolítica, de (2006), e cinco produzidos para o jornal impresso O 

Globo no ano de 2016. Dentre esses textos, duas crônicas foram selecionadas para uma 

análise mais apurada, sendo uma publicada no ano de 2006, ―Viva a crise!‖, e outra em 2016, 

intitulada ―O golpe, o golpe, o golpe – O verdadeiro golpista foi o PT, esse partido que nos 

desmanchou‖. Os demais textos serão analisados sob forma de tabela e anexados no final 

desta pesquisa. Examinamos os referidos textos com o objetivo de focalizar a imagem que o 

enunciador projeta de si mesmo por meio do discurso produzido, supondo a constituição de 

um ethos irônico caracteristicamente. No âmbito dos procedimentos de análise, este trabalho 

investiga, de modo particular, a menção irônica dada pelo emprego do mecanismo coesivo de 

repetição de palavras, do recurso tipográfico das aspas e das expressões nominais, 

assumindo-os como marcas linguístico-discursivas constitutivas do suposto ethos irônico de 

Jabor.  Como fundamentação teórico-metodológica, convocamos uma orientação calcada na 

Análise Semiolinguística do Discurso, de Patrick Charaudeau (2005 e 2008), a que se 

conjugam as noções de ethos, especialmente da perspectiva aristotélica retomada por 

Charaudeau (2015), Maingueneau (2015), Amossy (2005) e Fiorin (2015), e de ironia, em 

conformidade com Brait (2008), Maingueneau (2002) e Machado (2014). Acreditamos que 

esse trabalho contribua para a discussão de um tema relevante e recorrente no atual cenário 

político que o Brasil tem atravessado: a crise financeira instaurada no país que estava sob o 

governo de Lula no ano de 2006 e o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff no ano de 

2016, ocorrido sob o pretexto de que a mesma havia cometido o crime de responsabilidade 

fiscal. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Crônica política; Semiolinguística; Ethos discursivo; Menção 

irônica; Arnaldo Jabor. 

 

 



 

ABSTRACT 

 

 

  

 In this research, we analyze the identity construct of the subject enunciator Arnaldo 

Jabor - chronicler of prominence in the Brazilian media - in two moments of great 

effervescence of the national politics, in order to reflect on the relation between identity, 

discourse and society, linked to the work of the Workers' Party (PT) at the head of the federal 

government. More specifically, in this work, we will focus on ten texts, five of which are 

exposed in the book Pornopolitics, (2006), and five produced for the printed newspaper O 

Globo in the year 2016. Among these texts, two chronicles were selected for an analysis more 

accurate one published in the year 2006, "Viva a crisis!" and another in 2016 entitled "The 

coup, the coup, the coup - The real coup was the PT, that party that broke us up." The other 

texts will be analyzed in tabular form and appended at the end of this research. We examine 

the mentioned texts with the objective of focusing the image that the enunciator projects of 

itself through the discourse produced, supposing the constitution of an ironic ethos 

characteristically. In the scope of the analysis procedures, this work investigates, in particular, 

the ironic mention given by the use of the cohesive mechanism of repetition of words, the 

typographic resource of quotation marks and nominal expressions, assuming them as 

linguistic-discursive marks constitutive of the supposed ironic ethos of Jabor. As a 

theoretical-methodological foundation, we call for a guideline based on Patrick Charaudeau's 

Semiolinguistic Discourse Analysis (2005 and 2008), which combines the notions of ethos, 

especially from the Aristotelian perspective retaken by Charaudeau (2015), Maingueneau 

(2015), Amossy (2005) and Fiorin (2015), and ironic, according to Brait (2008), Maingueneau 

(2002) and Machado (2014). We believe that this work contributes to the discussion of a 

relevant and recurring theme in the current political scenario that Brazil has been through: the 

financial crisis set in the country that was under Lula's government in 2006 and the 

impeachment of former President Dilma Rousseff in the year 2016, under the pretext that she 

had committed the crime of fiscal responsibility. 

 

KEYWORDS: Political chronicle; Semiolinguistics; Ethos discursive; Ironic mention; 

Arnaldo Jabor. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Brasil, ano de 2016. Mais uma vez, na história do nosso país, um presidente da 

República é impeachmado. Dessa vez, o fato ocorreu com a primeira mulher a liderar o 

governo federal, a ex-presidente Dilma Rousseff. Condenada
1
 pelo Senado Federal por crime 

de responsabilidade fiscal fora obrigada a se afastar do seu cargo de Presidenta do Brasil. É 

em meio a esse quadro político caótico que emerge este trabalho. 

 Fundado por diversos grupos de trabalhadores e intelectuais no início da década de 

1980, o Partido dos Trabalhadores (PT), inicialmente composto por operários das indústrias 

metalúrgicas paulistas, incitou a participação de sujeitos e grupos das classes operárias na 

política nacional brasileira a partir do reestabelecimento do pluripartidarismo ainda durante a 

Ditadura Civil-Militar.  

 Após o reestabelecimento da democracia, consolidada pela Constituição Brasileira de 

1988, o PT participou de todas as eleições presidenciais. Em 2002, um dos fundadores do 

partido, Luís Inácio Lula da Silva, foi eleito presidente da República Federativa do Brasil, 

sendo reeleito em 2006. O partido também elegeu em 2010 e 2014 a primeira mulher 

presidenta do Brasil, Dilma Rousseff, sendo que o último mandato foi interrompido por um 

processo de impeachment em 2016. 

 Desde a sua criação, o Partido dos Trabalhadores foi considerado de centro-esquerda, 

mesmo nunca tendo arrogado para si essa identidade política, com propostas progressistas, 

visando a uma maior intervenção do Estado nas políticas públicas voltadas para educação, 

saúde, moradia e combate à fome. Durante o tempo em que esteve no poder, o partido criou 

uma série de programas sociais, com destaque, entre outros, para o Bolsa Família – 

transferência de renda para famílias em vulnerabilidade social, sendo as mulheres as titulares 

desse benefício. Além disso, são originados outros programas em vários seguimentos, como o 

REUNI, para a ampliação e construção de novas universidades, criação de leis, como a 

10.639/2003 que tornou obrigatório o ensino de História Africana e Cultura Afro-Brasileira 

no sistema de educação. 

 Contudo, tais intervenções sociais provocaram insatisfações aos partidos de direita, 

que viram a ascensão das classes C e D como perigo de perdas de privilégios. Envolto em 

                                                           
1 De acordo com a notícia publicada pelo site G1, da Globo.com, [...] A presidente afastada foi condenada pelo plenário do 

Senado sob a acusação de ter cometido crimes de responsabilidade fiscal – as chamadas "pedaladas fiscais" no Plano Safra e os 

decretos que geraram gastos sem autorização do Congresso Nacional, mas não foi punida com a inabilitação para funções públicas. 

Com isso, ela poderá se candidatar para cargos eletivos e também exercer outras funções na administração pública. Site: 

www.g1.globo.com – Acesso em 13 de dezembro de 2017.  

http://www.g1.globo.com/


15 
 

uma série de escândalos políticos, o partido se viu atacado em nome da ideologia neoliberal 

que visa a pouca intervenção do Estado, além de ter uma forte tendência privatizadora.  

Tendo como base a história política desse partido, sobretudo, o período de 

administração do governo federal, que esteve sob o comando dos ex-presidentes Lula e 

Dilma, nosso estudo centra-se sobre crônicas políticas escritas pelo colunista Arnaldo Jabor, 

publicadas, especificamente, nos anos de 2006 e 2016. 

O recorte temporal justifica-se por dois motivos, os quais serão listados a seguir. 

O primeiro refere-se ao fato de termos à frente do governo federal, por 13 anos, um 

partido de esquerda comandado pelos ex-presidentes Lula e Dilma Rousseff. Nos textos 

produzidos nesse período pelo cronista Arnaldo Jabor, críticas fervorosas são apresentadas 

para desfavorecer a atuação política do partido, o que suscitamos, inicialmente, partindo de 

uma subjetividade de leitor das crônicas, a criação de uma imagem (ethos) de direita do 

enunciador.  

Já o segundo motivo ocorre devido à observância do plano da linguagem. O fato de 

Arnaldo Jabor produzir, nesse intervalo de tempo, crônicas que versavam sempre sobre a 

mesma temática, fez com que nós nos atentássemos para a forma pela qual o locutor constrói 

as suas críticas ao governo petista. A maneira sempre ―apimentada‖ pela qual tece os seus 

comentários sobre a atuação política do PT, hipoteticamente com um tom irônico e jocoso, é 

uma recorrência observável nas crônicas, direcionando efetivamente o nosso olhar sobre o 

ethos do enunciador. Por conta disso, delineamos como objeto desta pesquisa o ethos 

discursivo projetado por Jabor. Nosso objetivo principal é o de flagrarmos o potencial ethos 

irônico do enunciador, a partir da investigação dos elementos linguístico-discursivos que 

deflagram esse suposto ethos produzido. 

 Dessa forma, neste trabalho, nos debruçaremos sobre dez textos, sendo cinco deles 

expostos no livro Pornopolítica, de (2006), e cinco produzidos para o jornal impresso O 

Globo no ano de 2016. Dentre esses textos, duas crônicas foram selecionadas para uma 

análise mais apurada, sendo uma publicada no ano de 2006, ―Viva a crise!‖, e outra em 2016, 

intitulada ―O golpe, o golpe, o golpe – O verdadeiro golpista foi o PT, esse partido que nos 

desmanchou‖. Os demais textos serão analisados sob forma de tabela e anexados no final 

desta pesquisa. 

 Levando em consideração o cenário em que se encontrava o país no ano de 2016, a 

escolha do corpus justifica-se também pelo fato de os temas abordados pelo cronista serem de 

caráter eminentemente político. Tratam, sobretudo, de crítica ao governo nacional que, desde 

o ano de 2003 até 2016, esteve sob o comando do Partido dos Trabalhadores (PT).  



16 
 

 Assim, promover o cotejo entre as crônicas antigas e atuais, num intervalo de dez anos 

até o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, ocorrido em 2016, é uma maneira de 

observarmos a permanência da temática. Sobretudo, é terreno que se oferece fértil para o 

estudo do nosso primordial objeto de pesquisa, qual seja: a construção do ethos do enunciador 

ao longo dos anos de 2006 a 2016, isto é, analisar a imagem que o enunciador cria de si pelo 

fio do discurso durante este período. Nosso ponto de partida para o exame do ethos 

constituído nas crônicas de Jabor está na hipótese de que o sujeito enunciador das crônicas 

analisadas projeta, pelo fio do discurso, um ethos irônico caracteristicamente. 

 É válido ressaltar que já temos constituído, na retina da nossa mente, um ethos prévio 

do sujeito de identidade social, Arnaldo Jabor. De acordo com os dados biográficos 

publicados no endereço eletrônico
2
 do próprio escritor, temos as seguintes considerações 

sobre ele: 

 
Carioca nascido em 1940, filho de um oficial da Aeronáutica e uma dona de 

casa, cineasta e jornalista Arnaldo Jabor já foi técnico de som, crítico de 

teatro, roteirista e diretor de curtas e longas metragens. Formado no 

ambiente do Cinema Novo, participou da segunda fase do movimento, que 

buscava analisar a realidade nacional, inspirando-se no neorrealismo italiano 

e na nouvelle vague francesa. Seu primeiro longa metragem foi o inovador 

documentário Opinião Pública (1967), uma espécie de mosaico sobre como 

o brasileiro olha sua própria realidade. Na década de 1990, por força das 

circunstâncias ditadas pelo governo Fernando Collor de Mello, que sucateou 

a produção cinematográfica nacional, Jabor foi obrigado a procurar novos 

rumos e encontrou na imprensa o seu ganha-pão. Estreou como colunista de 

O Globo no final de 1995 e mais tarde levou para a Rede Globo, no Jornal 

Nacional, no Jornal da Globo, no Bom Dia Brasil, no Jornal Hoje e no 

Fantástico e também para a Rádio CBN, o estilo irônico com que comenta 

os fatos da atualidade brasileira. Seus dois últimos livros ―Amor É prosa, 

Sexo É poesia‖ (Editora Objetiva, 2004) e ―Pornopolítica‖ (Editora Objetiva, 

2006) se tornaram best-sellers instantâneos. 

Abordando os mais variados temas (cinema, artes, sexualidade, política 

nacional e internacional, economia, amor, filosofia, preconceito), suas 

intervenções "apimentadas" na televisão e em suas colunas lhe renderam 

admiradores e muitos críticos.  
 

 

  Assim, Arnaldo Jabor é tido, na esfera jornalística, como um escritor cuja 

―característica irônica‖ se manifesta devido à forma em que comenta os fatos da atualidade 

brasileira. Portanto, no labor de investigarmos a maneira pela qual se constrói o ethos do 

locutor, partimos também da hipótese de que a imagem discursiva do enunciador poderá 

                                                           
2 Endereço eletrônico: http://www.arnaldojabor.com.br/biografia#sthash.qaCUoHpZ.dpuf. Acessado no dia 02/04/2017 

às 11h30min. 

http://www.arnaldojabor.com.br/biografia#sthash.qaCUoHpZ.dpuf
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receber traços característicos do sujeito de identidade social, ou seja, do jornalista Arnaldo 

Jabor, ocasionando então um jogo de espelhamento entre esses diferentes sujeitos. 

 Estruturado em seis capítulos, este trabalho desenvolve os seguintes pontos. 

 Para iniciar, apresentaremos, primordialmente, a teoria sobre a abordagem 

Semiolinguística do Discurso, postulada por Patrick Charaudeau (2005 e 2008), e a Análise 

do Discurso, no âmbito das pesquisas de Dominique Maingueneau (2015 e 2016). Essas 

teorias nos permitem levar em consideração a ideia de que qualquer manifestação linguageira 

verbal é passível de apresentar marcas linguístico-discursivas reveladoras de intencionalidade 

discursiva do enunciador no quadro de sua subjetividade.  

Assim, vamos ao encontro do conceito de ethos sobre o qual esta pesquisa se debruça, 

haja vista que ―a imagem de si‖ do enunciador se revela também através da manifestação 

verbal, ou seja, por meio das atitudes linguístico-discursivas presentes no texto que produz. 

Tudo isso contribuirá para a construção da referida imagem de si que o sujeito busca construir 

através do seu projeto de fala, seja de maneira consciente ou não. 

 No âmbito da Análise Semiolinguística do Discurso, focaremos primordialmente no 

postulado sobre o contrato de comunicação, em conformidade com a ideia de que um ato de 

linguagem pressupõe uma intencionalidade, isto é, a dos sujeitos falantes, parceiros da troca 

comunicativa. Esse ato é produzido em torno da identidade entre os parceiros, visa uma 

influência e é portador de uma proposição sobre o mundo, realizando-se de acordo com as 

circunstâncias, ou seja, num tempo e num espaço determinados.  

 Outro aspecto importante a ser apontado concerne ao duplo processo de semiotização 

do mundo que ocorre a partir da relação entre sujeitos, estando eles aptos a transformarem um 

―mundo a significar‖ em um ―mundo significado‖. Em linhas gerais, a partir dessa relação 

entre significar e significado é possível identificar os elementos (seres do mundo) 

engendrados ao texto e atribuir-lhe significados.  

 Além disso, será de extrema importância que abordemos sobre os modos de 

organização do discurso, enfatizando principalmente o modo argumentativo. Tem-se como 

finalidade identificar com mais clareza as proposições sobre o mundo feitas pelo enunciador e 

como este se comporta em relação ao outro a partir da maneira pela qual se movimenta no 

espaço social  

 Em capítulo posterior, lançaremos mão dos conceitos sobre ethos, de acordo com os 

estudos iniciados por Aristóteles (s/d), José Luiz Fiorin (2015), Patrick Charaudeau (2015a), 

Ruth Amossy (2005) e Dominique Maingueneau (2015), fazendo o percurso que vai desde a 

Retórica Aristotélica à Análise do Discurso. Para este trabalho, consideraremos 
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principalmente o pressuposto teórico de que o ethos se materializa pela imagem construída de 

si pelo discurso, isto é, as marcas linguísticas deixadas no texto pelo enunciador serão as 

pistas que podem deflagar um possível ethos irônico do escritor Arnaldo Jabor à luz dos 

textos que produz. 

 Além disso, com o objetivo de investigar a construção do ethos do enunciador das 

crônicas em tela, observaremos como os imaginários sociodiscursivos (conceito apresentado 

no capítulo sobre ethos) interferem diretamente na maneira pela qual o enunciador se 

comporta em seu discurso, já que este também é afetado por um sistema de representações 

capaz de influenciar no que se vai dizer e em como se dizer. Para isso, recorreremos aos 

estudos de Serge Moscovici (2012) sobre o fenômeno das representações sociais e Patrick 

Charaudeau (2015a) acerca dos imaginários sociodiscursivos. 

 Na sequência, no labor de captar as marcas que configuram de fato um caráter irônico 

do enunciador, exploraremos também os estudos teóricos sobre o expressivo recurso da 

linguagem, a ironia. Para esta investigação, nos apropriaremos dos estudos de Beth Brait, nos 

atendo principalmente a observar o recurso da ironia como ―arte, fato, efeito e atitude de 

linguagem‖, como fora denominado pela própria autora em um dos capítulos de seu livro 

Ironia em perspectiva polifônica (2008).  

 No que concerne ainda à ironia, integrarão nossa pesquisa postulações feitas por 

Dominique Maingueneau (2002) e estudos de Ducrot (1984), acerca da noção sobre polifonia, 

vinculada ao recurso da ironia. Farão parte também textos escritos por Ida Lúcia Machado 

(2001, 2007, 2014) sobre a ironia como estratégia argumentativa e por Patrick Charaudeau 

(2011), sobre a ironia como uma categoria para o humor.  

 Em seguida, a pesquisa será direcionada à metodologia e, por meio dela, revisitaremos 

a constituição do corpus e estabeleceremos os parâmetros de análise das crônicas em tela, 

para, assim, entrarmos efetivamente na análise do material selecionado para este trabalho e, 

finalmente, fazermos as considerações, relativamente conclusivas, resultantes das análises 

feitas. 

Enfim, acreditamos que os pressupostos teóricos apresentados e os caminhos que serão 

percorridos para o desenvolvimento deste trabalho nos auxiliarão em nosso objetivo: 

confirmarmos que o sujeito enunciador Arnaldo Jabor projeta, pelo discurso, um ethos irônico 

recorrente em suas crônicas que versam sobre temas políticos. Ainda que tenhamos 

conhecimento sobre os traços reais de sua personalidade enquanto pessoa física, o que nos 

interessa analisar é a maneira pela qual ele se projeta no discurso, ou seja, a forma que se 

apresenta pela voz discursiva e não pelo que afirma ser. 
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2. A ABORDAGEM SEMIOLINGUÍSTICA 

  

 O trabalho em desenvolvimento tem como base os conceitos e pressupostos da Teoria 

Semiolinguística de Análise do Discurso, postulados por Patrick Charaudeau, a partir da 

década de 80. Semio- origina-se do termo semiosis que sugere a ideia de haver uma 

construção de forma-sentido no discurso, construída por um sujeito intencional, que é, ao 

mesmo tempo, o dono de seu próprio dizer, todavia influenciado pela sociedade em que vive. 

Já a palavra linguística é usada para designar o material de que a análise faz uso, neste caso, o 

das línguas naturais, determinando, então, o processo de semiotização do mundo, por meio 

dessa atividade linguageira. 

 Dito de outro modo, de acordo com Charaudeau  (2005): 

 
Eis porque a posição que tomamos na análise do discurso pode ser chamada 

de semiolinguística. Semio-, de ―semiosis, evocando o fato de que a 

construção do sentido e sua configuração se fazem através de uma relação 

forma-sentido (em diferentes sistemas semiológicos), sob a responsabilidade 

de um sujeito intencional, com um projeto de influência social, num 

determinado quadro de ação; linguística para destacar que a matéria 

principal da forma em questão – a das línguas naturais. Estas, por sua dupla 

articulação, pela particularidade combinatória de suas unidades 

(sintagmático-paradigmática em vários níveis: palavra, frase, texto), impõem 

um procedimento de semiotização do mundo diferente das outras linguagens. 

(CHARAUDEAU, 2005, p.13) 

 

 

 Assim, podemos também acentuar que a análise semiolinguística do discurso é 

semiótica, considerando que existe uma relação entre a construção do sentido e a construção 

das formas. Nessa direção, a análise se interessa pelas atividades linguageiras constituídas na 

alteridade, uma vez que depende da interação entre os sujeitos da linguagem para extrair do 

processo comunicativo os possíveis significados para o que está sendo posto na cena 

discursiva. 

 Analisar um discurso por uma abordagem semiolinguística implica conceber a 

significação discursiva como o produto da articulação entre dois componentes: o linguístico e 

o situacional. O primeiro está relacionado às características internas do discurso – categorias 

de língua e configuração estrutural da matéria linguística. O segundo refere-se à dimensão 

social, a toda realidade extralinguística, incluindo-se aí também os sujeitos envolvidos na 

encenação do ato de linguagem.  

 Dessa forma, Charaudeau elabora uma teoria que concebe a linguagem como ―jogo de 

comunicação‖, considerando, nesse ―jogo‖, a existência de um espaço externo e um espaço 
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interno, de modo que se relacionem às dimensões situacional e linguística. Nessa articulação 

externo/interno e situacional/linguístico abrem-se dois espaços de atuação para os sujeitos: o 

fazer e o dizer, definidos por Charaudeau como: 

 

O fazer é o lugar da instância situacional que se auto-define pelo espaço que 

ocupam os responsáveis desse ato [...] O dizer é o lugar da instância 

discursiva que se auto-define como uma encenação da qual participam seres 

da palavra [...] Esta dupla realidade do dizer e do fazer nos leva a considerar 

que o ato de linguagem é uma totalidade que se compõe de um circuito 

externo (fazer) e de um circuito interno (dizer), indissociáveis um do outro. 

(CHARAUDEAU, 2001, p. 28) 

 

 

 Para Charaudeau (2008), o processo de significação do texto é efetivado também 

através da interação entre os sujeitos da linguagem, de modo que o destinatário previsto faça 

supostamente as suas interpretações ao ler nas entrelinhas, complementando ou questionando 

as ideias postuladas pelo locutor. Posto isso, Charaudeau desconsidera o processo de 

interpretação do texto através de um sistema binário, em que a relação entre os sujeitos se dá 

apenas através de um mero emissor que codifica a mensagem e um receptor que a decodifica.  

 De fato, o texto materializa-se pela mensagem em si, todavia o processo de 

interpretação não se dá através de uma troca mecânica de informações; ao contrário disso, há 

todo um processo de construção que envolve não apenas um emissor e receptor 

unilateralmente, mas sim sujeitos linguageiros que atuam dentro de uma situação 

comunicativa, de um dado contexto que determina o sentido do texto. Vejamos, a seguir, 

algumas considerações sobre os sujeitos de linguagem a partir da concepção apresentada por 

Charaudeau. 

 

2.1. Os sujeitos de linguagem 

 

 Os sujeitos linguageiros ou sujeitos de linguagem são os atores e/ou personagens do 

discurso envolvidos na ―mise-en-scène‖ (encenação discursiva), não sendo necessariamente 

sujeitos reais, porém podem ser personagens projetadas para representar o ―eu‖ que fala e o 

―tu‖ com quem se fala e concebe o texto. 

Tratando-se de uma encenação discursiva, são previstos para a grande cena outros 

sujeitos da comunicação propostos por Charaudeau (2008). Ele prevê a existência de dois 

―eus‖ e dois ―tus‖. Como já fora dito acima, os sujeitos que compõem a ―mise-en-scène‖ 

podem ser reais ou representações, ou seja, vozes projetadas que podem não ter uma relação 
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necessária com uma pessoa física. Dessa forma, temos: o Eu-comunicante, o Eu-enunciador, o 

Tu-destinatário e o Tu-interpretante. 

 Mantendo essa linha de pensamento, é válido ainda ressaltar que a situação de 

comunicação prevê, para os sujeitos acima mencionados, a existência de uma identidade 

social e também de uma identidade discursiva, o que será aprofundando adiante. Por agora, 

digamos que a identidade discursiva se diferencia da social a partir do momento em que se 

possa separar a imagem de quem fala (sujeito real, social, com suas marcas psicológicas) da 

imagem projetada por este próprio sujeito, pela criação especialmente de um ethos discursivo. 

Eis, então, a problematização que está em jogo no ato de comunicação. 

 Posto isso, vale ressaltar, relativamente ao quadro dos sujeitos, que o Eu-comunicante 

vai ao encontro de um Tu-interpretante para o ato de comunicação, sendo estes sujeitos reais, 

com uma identidade social e psicológica. Já o Eu-enunciador e o Tu-destinatário são 

entidades do discurso, porém, projetadas pelo Eu-comunicante. O Tu-destinatário é a imagem 

criada do Tu-interpretante pelo Eu-comunicante, ou seja, representa as possibilidades de quem 

seja o interpretante do texto. Além disso, quando o Eu-comunicante deseja criar a imagem de 

si mesmo, temos então a criação de um Eu-enunciador (in) consciente. 

 É nesse interim que se encaixam os espaços que coexistem no ―jogo de comunicação‖, 

o externo e o interno. Do primeiro, fazem parte os sujeitos do mundo real (físicos), já no 

segundo os do discurso, projetados para o ato de comunicação.   

 Na sequência, temos o quadro de representação do dispositivo da encenação da 

linguagem que ajuda a ilustrar o que fora dito anteriormente: 

 

Fig. 01: Os sujeitos do ato de linguagem – do autor (2008, p.77) 
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Inserindo, neste contexto teórico, o material de análise desta pesquisa, podemos 

levantar alguns questionamentos iniciais acerca dos sujeitos da comunicação presentes nas 

crônicas que serão analisadas. É possível que haja o cruzamento entre o sujeito de identidade 

social e o do discurso? Ou seja, mesmo que tenhamos uma voz enunciativa que poderá não ter 

relação com o sujeito empírico, será que ela não carrega traços de subjetividade deste? Ou, 

como identificar se o Eu-comunicante projeta uma imagem de si mesmo através de um 

suposto Tu-destinatário? E ainda, qual o possível perfil de um Tu-destinatário criado para o 

Tu-interpretante que conceberá o texto?  

Fazendo a correspondência entre o quadro dos sujeitos com o corpus desta pesquisa, 

nós temos em esquema: 

 

               PROJETA 

 

                       PROJETA                                                                                    ESPELHAMENTO 

 

 

 

Fig.02: Correspondência entre o quadro dos sujeitos de Charaudeau e corpus. 

 

No primeiro quadro, temos o sujeito comunicante (EUc) Arnaldo Jabor. Ou seja, um 

ser de identidade social responsável pela produção das crônicas. Ele projeta pelo fio do 

discurso um enunciador (EUe), sendo este um ser de fala que, possivelmente, produz uma 

identidade discursiva de personalidade irônica, como podemos ver no segundo quadro.  

O EUc projeta um TU-destinatário (TUd) idealizado para o discurso, com a 

expectativa de que este entre em consonância com o que é falado. No contexto dessa pesquisa, 

o TUd são os possíveis leitores da crônica, idealizados pelo EU-comunicante. O EUe e o TUd 

são sujeitos de ―papel‖ que constituem o espaço interno do dizer.  

No último quadro, temos a presença do sujeito interpretante (TUi), ser de identidade 

social, possivelmente representado pelos leitores reais das crônicas cuja identidade social 

permite que os mesmos tenham uma opinião crítica formada sobre os textos de Jabor. Assim, 

o jogo de espelhamento ocorrerá a partir da correspondência ou não entre a identidade 

idealizada do destinatário com a identidade real do interpretante. Todavia, a expectativa é que 

este sujeito também partilhe das mesmas ideias do TUd-destinatário e corresponda ao perfil 

idealizado pelo EU-comunicante.  

EUc 
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Jabor 

(ser social) 
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supostamente 

irônico 

 

 

TUd (Ser de fala) 
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permite terem 

uma crítica 

formada. 
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Uma vez expostos os sujeitos que compõem o ato de linguagem, é necessário 

apresentar o conceito de contrato de comunicação, visto que o contrato estabelecido entre os 

sujeitos atém-se às regulações e às possibilidades engendradas pela troca linguageira. Assim, 

a seguir, passamos a falar sobre ele. 

 

2.2. O contrato de comunicação 

 

A teoria semiolinguística é também determinada por um ―postulado de 

intencionalidade‖, e o conceito norteador desse postulado é o de contrato de contrato de 

comunicação, termo referente às condições situacionais de produção discursiva. 

Todo discurso é produzido em torno de uma finalidade, logo sua produção deverá 

obedecer a uma série de requisitos previstos no contrato de comunicação e que visa 

justamente ao alcance do resultado desejado. O conceito de contrato pressupõe a participação 

de indivíduos que fazem parte de um mesmo conjunto de práticas sociais.  

Charaudeau (2008) diz que os sujeitos envolvidos no ato de linguagem devem 

pertencer à mesma comunidade de práticas sociais em que estejam suscetíveis de chegar a um 

acordo sobre as representações linguageiras dessas práticas. Sendo assim, o papel do EUc 

nessa negociação é de considerar que o TUd  do seu ato de linguagem partilha consigo de 

saber mínimos, de modo que TUd reconheça o seu ato de linguagem e a intencionalidade de 

que dele emana para poder corresponder ao projeto de intenções de EUc. Então, por contrato, 

entendemos haver um acordo de vontades entre sujeitos que partilham de práticas sociais que 

são realizadas por trocas linguageiras próprias desse conjunto de representações 

sociodiscursivas.  

Então, para que ocorra o reconhecimento entre os parceiros de troca comunicativa, é 

necessário que os mesmos conheçam e se submetam às normas do contrato de comunicação. 

Desse modo, cada situação de comunicação pressupõe necessariamente alguns critérios a 

serem respeitados para que o ato de linguagem seja válido. 

O texto tende ao alcance de um objetivo a ser cumprido; para isso, cria-se um projeto 

de comunicação, com base no contrato e suas restrições (objetivo visado) e lança-se mão de 

estratégias discursivas, no bojo do espaço de manobra do contrato (acordos), que auxiliarão 

no cumprimento de sua (s) finalidade (s). 

Podemos afirmar que um ato de linguagem comporta um espaço de restrições ―que 

compreende as condições mínimas às quais são necessárias atender para que o ato de 

linguagem seja válido‖ (CHARAUDEU, 2005, p. 17), e de estratégias ―que corresponde às 
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escolhas possíveis à disposição dos sujeitos na mise-en-scène do ato de linguagem.‖ 

(CHARAUDEAU, 2005, p.18). Ou seja, uma vez que o sujeito comunicante é dotado de uma 

intencionalidade que determina seu projeto de fala, é possível que, no espaço de restrições, ele 

recorra a certas manobras, o que caracteriza um espaço de estratégias, as ―brechas‖ deixadas. 

Por estratégias, Charaudeau (2008) entende: 

 
A noção de estratégia repousa na hipótese de que o sujeito comunicante 

(EUc) concebe, organiza e encena suas intenções de forma a produzir 

determinados efeitos de persuasão ou sedução – sobre o sujeito interpretante 

(TUi), para levá-lo a se identificar – de modo consciente ou não com o 

sujeito destinatário ideal (TUd) construído por EUc. (2008, p. 56) 

 

 

 Dito de outro modo, trata-se da condição de reconhecimento recíproco entre o EU e o 

TU, ou como diz Charaudeau (1996, p.25), da necessidade ―de que cada parceiro do ato de 

comunicação seja reconhecido pelo outro como digno de ser escutado, em outras palavras 

como tendo ―direito à palavra‖. Esse reconhecimento funda-se em três critérios: a 

legitimidade, credibilidade e captação. 

 Charaudeau (2016) define legitimidade como: 

 
As estratégias de legitimação visam a determinar a posição de autoridade 

que permite ao sujeito tomar a palavra. Essa posição de autoridade pode ser 

o resultado de um processo que passa por dois tipos de construção: ―(a) a de 

autoridade institucional, que é fundada pelo estatuto do sujeito, que lhe 

confere autoridade de saber (perito, erudito, especialista), ou de poder de 

decisão (responsável por uma organização); (b) a de autoridade pessoal, que 

é fundada na atividade de persuasão e de sedução do sujeito que dá uma 

autoridade de fato, que pode, além disso, sobrepor-se à precedente‖ 

(1988a:13).‖ (p.295). 

 

 

 Por credibilidade, Charaudeau (2016) considera que ―é um fato de estratégia de 

discurso que, consiste, para o sujeito falante, em ―determinar uma posição de verdade, de 

maneira que ele possa [...] ser levado a sério‖ (1998b:14).‖ (p.143). 

 Sobre captação, Charaudeau (2016) diz: 

 
As estratégias de captação visam a seduzir ou a persuadir o parceiro da troca 

comunicativa, de tal modo que ele termine por entrar no universo do 

pensamento que é o ato de comunicação e assim partilhe a intencionalidade, 

os valores e as emoções dos quais esse ato é portador‖ (1994b:40).‖ (p.93). 
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 Dessa forma, afirma-se que é a partir desses critérios que o sujeito torna-se apto a 

transformar um ―mundo a significar‖ em ―um mundo significado‖, processo esse denominado 

por Charaudeau (2005) como o duplo processo de semiotização do mundo, assunto que será 

apresentado a seguir. 

 

2.3. O duplo processo de semiotização do mundo 

 

 De acordo com Charaudeau (2008), para que a semiotização do mundo ocorra, 

postula-se a necessidade de um duplo processo: o de transformação e o de transação. Esse 

processo duplo ocorre a partir da relação entre sujeitos, estando estes aptos a transformarem 

um ―mundo a significar‖ em um ―mundo significado‖ / semiotizado. Essa construção de 

sentido constitui-se a partir da relação não simétrica e intersubjetiva entre as instâncias 

comunicativas envolvidas, já que a língua por si só, neste caso, não é suficiente para produzir 

significados. 

 Nessa direção, Charaudeau (2005) diz que o primeiro processo, o de transformação, 

terá como cerne um sujeito falante que, partindo de um ―mundo a significar‖, transforma-o 

em ―mundo significado‖. Já no segundo, o de transação, temos um sujeito falante que faz 

deste ―mundo significado‖ um objeto de troca com outro sujeito, neste caso, o destinatário 

idealizado para este objeto. Conforme o esquema abaixo, nota-se que o processo de transação 

comanda o de transformação. A transação se dá através da relação entre os sujeitos, ou seja, 

sem eles não há o processo de significação do mundo (a transformação). Assim, o sujeito é 

autorizado a mobilizar uma série de recursos linguísticos, o que inclui, num plano mais geral, 

os modos de organização do discurso e, num plano mais espécifico, as categorias de língua. 

 

 

Fig. 03: Representação do duplo processo de semiotização do mundo – do autor (2005, p.17) 

  

Além disso, o processo de transformação corresponde  a quatro tipos de operações. 

São elas: 
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1. a identificação: é necessário conceituar, nomear os seres do mundo sejam eles 

de qualquer espécie. 

2. a qualificação: é necessário, pela qualificação, discriminar, especificar e 

motivar a maneira de ser desses seres (os seres do mundo). 

3. a ação: é conferida aos seres uma razão de ser ao fazerem ou sofrerem uma 

ação.  

4. a causação: é refente ao fato de os seres se inscrevem numa relação de 

causalidade, pois agem ou sofrem ações devido à sucessões de fatos do mundo 

que os inscrevem numa relação de causalidade. 

 

Charaudeau (2005, p.14) classifica os seres do mundo neste processo de 

transformação como: identidades nominais, ao falar da operação de identificação; 

identidades descritivas, ao falar da operação de qualificação; identidade narrativa para a 

operação de ação e também relações de causalidade, no caso da operação de causação. 

Assim, o processo de transformação é importante para que num texto possamos 

identificar os elementos (os seres do mundo) que o engendram, ou seja, atribuir significados a 

esses elementos que estão imanentes ao texto. Nesse sentido, o texto é o material bruto 

(mundo significado). As significações lhe são dadas pelo interlocutor que transforma este 

material bruto em um mundo significado, quando ocorre o processo de transação, realizado 

de acordo com quatro princípios, os quais apresentaremos brevemente a seguir: 

 

1. o princípio de alteridade: refere-se ao fenômeno de troca entre dois parceiros 

que buscam se reconhecer como semelhantes ou diferentes no ato de 

linguagem (legitimidade). A semelhança ocorre quando os parceiros 

reconhecem que há em comum entre eles saberes compartilhados e motivações 

comuns, chamados por Charaudeau (2008) de universos de referência e 

finalidades, respectivamente. Já a diferença acontece quando o outro é 

identificável pela dissemelhança e pelo papel particular desempenhado pelos 

parceiros. Assim, o princípio de alteridade requer no ato de comunicação um 

reconhecimento e uma legitimação recíproca entre os parceiros. 

2. o princípio de pertinência: sob esse princípio, os parceiros do ato de 

comunicação podem compartilhar, mas não necessariamente adotar para si os 

saberes implicados no ato de linguagem em questão (credibilidade), como, por 

exemplo, os saberes do mundo, sobre os comportamentos, etc. Representa a 
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capacidade de saber fazer do sujeito e permite julgá-lo competente  (por isso 

pertinente) em sua ação de sujeito comunicante. 

3. o princípio da influência: é sabido que num ato de lingagem o sujeito que o 

produz tem como alvo um parceiro o qual busca atingir (captação), 
3
seja para 

fazê-lo agir, seja para afetá-lo emocionalmente, seja para orientar seu 

pensamento. Porém, todo sujeito interpretante sabe que é alvo de influências, e, 

assim, vale-se da margem de manobra que obriga os parceiros a levarem em 

consideração as condições de produção e recepção do texto e a existência de 

restrições ao exercício da influência, não permitindo assim ser afetado. 

4. o princípio da regulação: liga-se diretamente ao príncipio da influência, haja 

vista que este faz parte de maneira consciente ou inconsciente que os parceiros 

de troca sabem a respeito do ato de linguagem de que participam (captação). 

Ou seja, os parceiros lançam mão dos procedimentos de regulação do jogo de 

influências que regem o ato de linguagem. A isso dá-se o nome de espaço de 

estratégias reconhecidas no interior de um quadro situacional-comunicativo. 

 

 Dessa forma, para que um ato de linguagem tenha a sua validade, ou seja, produza seu 

efeito de comunicação, realize a sua transação, segundo o princípio de interação e 

pertinência, é necessário que os parceiros reconheçam, entre si, o direito à fala, o que 

dependerá de sua identidade e do conhecimento mínino de saberes postos em jogo no ato da 

troca linguageira. Porém, ao mesmo tempo, estes parceiros, segundo os princípios de 

influência e regulação, se valem de uma margem de manobra que lhes permite usar de 

estratégias. 

 Então, retomando o processo de transformação, para que ele ocorra, é necessária a 

mobilização das instâncias envolvidas no processo de transação. Inferimos, então, a ideia de 

que a lingua não possui autonomia para construir significados, de modo que é na relação 

intersubjetiva entre os sujeitos que essa construção se configura, sendo afetada, inclusive, pela 

maneira como o discurso se organiza.  

 Então, passamos a falar sobre os modos de organização do discurso e a maneira pela  

qual se organizam a depender da finalidade comunicativa do sujeito falante, dando maior 

ênfase, neste trabalho, ao modo argumentativo. 

 

                                                           
3
 In: Charaudeau 2005, p. 15. 



28 
 

2.4. Os modos de organização do discurso 

 

A propósito dos modos de organização do discurso, Charaudeau (2008) diz que 

correspondem aos princípios de organização da matéria linguageira. A depender da finalidade 

comunicativa do sujeito falante, esses modos se organizam em torno da perspectiva de 

enunciar, descrever, narrar ou argumentar. 

O modo de organização descritivo tem como função de base identificar e qualificar 

seres, de forma objetiva ou não. O modo narrativo é marcado pela construção de ações 

desenvolvidas por personagens de uma história, num dado momento e espaço, ou seja, tem a 

finalidade de produzir um relato. O modo argumentativo refere-se à capacidade de o 

interlocutor refletir e compreender sobre o que está sendo posto no centro da cena discursiva. 

Argumentar é uma forma de agir sobre o outro através de uma convicção que busca persuadir 

o interlocutor a modificar o seu comportamento.  

Então, para que haja argumentação, é necessário, primeiramente, que exista uma 

proposta sobre o mundo que deverá provocar um questionamento em alguém (sujeito 

argumentante). Este sujeito deverá se engajar em relação ao questionamento posto em cena e 

desenvolver um raciocínio para tentar estabelecer uma verdade quanto à proposta em 

discussão. Além disso, o sujeito argumentante deverá ir ao encontro de outro sujeito (sujeito 

alvo), de modo que este possa se posicionar a favor ou contra a persuasão desenvolvida pelo 

argumentante, ou seja, compartilhar ou não da mesma verdade na qual o argumentante 

acredita. 

O esquema a seguir ajuda a ilustrar o que fora supracitado: 

 

 

Fig.04: Representação da relação entre os sujeitos no modo de organização 

argumentativo – do autor (2008, p. 205) 
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Esse modo de organização do discurso ganhará destaque na análise do corpus da 

pesquisa. 

O modo enunciativo participa da encenação dos outros três modos, de maneira que 

possa organizar as categorias da língua ao serem mobilizadas, com a finalidade de desvelar, 

pelo discurso, a posição assumida pelo sujeito falante. Assim, a atitude enunciativa assumida 

pelo sujeito poderá assumir três tipos de comportamento, conforme são previstos por 

Charaudeau (2008): 

 

O sujeito falante enuncia sua posição em relação ao interlocutor no momento 

em que, com o seu dizer, o implica e lhe impõe um comportamento. Assim, 

o locutor age sobre o interlocutor (ponto de vista acional). Comportamento 

alocutivo. [...] 

O sujeito falante enuncia seu ponto de vista sobre o mundo (o Propósito 

referencial), sem que o interlocutor esteja implicado nessa tomada de 

posição. O resultado é uma enunciação que tem como efeito modalizar 

subjetivamente a verdade do Propósito enunciado, revelando o ponto de vista 

interno do sujeito falante. Comportamento elocutivo. [...] 

O sujeito falante se apaga de seu ato de enunciação e não implica o 

interlocutor. Ele testemunha a maneira pela qual os discursos do mundo 

(provenientes de um terceiro) se impõem a ele. Comportamento delocutivo. 

(CHARAUDEAU, 2008, p. 82-83) 
 

 

 Na sequência, apresentamos o quadro dos procedimentos da construção enunciativa, 

transcrito de Charaudeau (op. cit., p. 85). Neste quadro, o pesquisador põe em relação os 

Comportamentos Enunciativos, as Especificações enunciativas e as Categorias de Língua 

(categorias modais) que lhes são correspondentes. 
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Fig. 05: Representação dos procedimentos da construção enunciativa – do autor (2008, p. 85) 

 

 Assim, de acordo com o quadro, o comportamento alocutivo configura-se pela ação do 

sujeito falante, que se vale de categorias específicas da língua, a fim de incitar o seu 

interlocutor a dado comportamento.  Já no comportamento elocutivo, o sujeito falante não 

evoca um interlocutor, haja vista que ele enuncia seu ponto de vista sobre o mundo por meio 

de modalizações subjetivas. A relação do locutor consigo mesmo acaba por expressar o seu 

ponto de vista interno de sujeito falante. E, por último, no comportamento delocutivo, ocorre 

o apagamento do ponto de vista do sujeito falante, o comportamento enunciativo objetivo do 

locutor frente a um terceiro faz com que não ocorra a interpelação de um interlocutor. 

 Dessa forma, as categorias de língua expostas no quadro são utilizadas para indicar a 

maneira que o locutor modaliza os enunciados, seja de maneira objetiva ou subjetiva. Assim, 

essas marcas linguísticas são responsáveis por indicar o comportamento e a atitude do 

enunciador em relação a sua enunciação, contribuindo também para a construção de uma 

imagem (ethos) do enunciador, conceito que será discutido no próximo capítulo. 
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3. O CONCEITO DE ETHOS 

 

 Neste capítulo, apontaremos conceitos acerca da noção de ethos, considerando alguns 

aspectos da Retórica Aristotélica e da análise do discurso. Será feita referência, sobretudo, à 

abordagem dada pela Teoria Semiolinguística do Discurso, por meio dos estudos de Patrick 

Charaudeau (2015a), e aos estudos de Ruth Amossy (2005). Também serão tomadas aqui as 

pesquisas de Dominique Maingueneau sobre o conceito de ethos pelo viés da análise do 

discurso (2015). 

Como ponto de partida, apresentamos a seguir o conceito inicial de ethos, traçado no 

Dicionário de Análise do Discurso (2016), e, como será explicado adiante, ampliado pelas 

ciências da linguagem, sobretudo, pela análise do discurso, sendo que esta última é a que 

principalmente nos interessa, uma vez que a nossa pesquisa está vinculada, primordialmente, 

aos pressupostos da Teoria Semiolinguística.  

Assim vejamos: 

  
Termo emprestado da retórica antiga, o ethos [...] designa a imagem de si 

que o locutor constrói em seu discurso para exercer uma influência sobre seu 

alocutário. Essa noção foi retomada em ciências da linguagem e, 

principalmente, em análise do discurso, em que se refere às modalidades 

verbais de apresentação de si na interação verbal. (CHARAUDEAU; 

MAINGUENEAU, 2016, p.220) 

 

 Partindo dessa definição inicial, numa perspectiva das análises do discurso, a imagem 

de si que o locutor busca construir se dará através das estratégias utilizadas que visam ao 

destaque de uma imagem de legitimidade (considerando-se o locutor uma voz autorizada no 

assunto tratado) e de credibilidade (o locutor demonstra conhecimento e ser digno de fé sobre 

o assunto). Tudo isso visa exercer um papel de influência sobre o parceiro de troca 

comunicativa, podendo o locutor obter êxito ou não. 

Na perspectiva da Retórica, o que garante ao orador credibilidade são as virtudes 

morais ligadas ao seu comportamento social, ou seja, o orador deverá fazer uma apresentação 

compatível ao tipo social que ele aparenta ter. Porém, estamos falando de um jogo de 

encenação; o que fica em evidência são as máscaras utilizadas pelo orador que podem 

esconder a sua ―verdadeira‖ face, isto é, a de uma pessoa real. 

Em seu livro ―Imagens de si no discurso‖ (2005), Ruth Amossy cita Benveniste e a 

teoria postulada por ele, ao afirmar que a construção de uma imagem de si está ligada 

diretamente à enunciação. Isto é, a construção de uma imagem de si pelo discurso também 
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ocorre a partir da forma que o locutor se comporta linguisticamente, de como constrói a sua 

subjetividade na língua e dos procedimentos linguísticos de que se vale para registrar a sua 

marca e inscrever a sua mensagem. Assim, a imagem do locutor se constrói não por aquilo 

que diz ser, mas sim pela forma como se apresenta no discurso através dos procedimentos 

linguísticos dos quais dispõe.  

De acordo com Amossy: 

 
A apresentação de si não se limita a uma técnica apreendida, a um artifício: 

ela se efetua, frequentemente, à revelia dos parceiros, nas trocas verbais mais 

corriqueiras e mais pessoais. Parte central do debate público ou da 

negociação comercial, ela também participa dos diálogos entre professor e 

alunos, das reuniões de condomínios, da conversa entre amigos, da relação 

amorosa. [...] A construção de uma imagem de si, peça principal da 

máquina retórica, está fortemente ligada à enunciação, colocada no centro 

da análise linguística pelos trabalhos de Émile Benveniste. Efetivamente, o 

ato de produzir um enunciado remete necessariamente ao locutor que 

mobiliza a língua, que faz funcionar ao utilizá-la. Também é importante 

examinar a inscrição do locutor e a construção da subjetividade na 

língua. (AMOSSY, 2005, p. 10-11) 

 

 De acordo com Benveniste (2005), é na linguagem e somente por ela que o homem se 

constitui como sujeito. Ao tratar da questão sobre a subjetividade na linguagem, diz que a 

―subjetividade‖ é a capacidade de o locutor se colocar no discurso como ―sujeito‖ e tomar a 

consciência de si mesmo. 

 Nesse sentido, a consciência de si mesmo ocorre quando o sujeito recorre à existência 

do outro. O locutor se coloca em posição de sujeito e emprega no discurso um eu que se dirige 

a alguém, neste caso um tu, parceiro da troca comunicativa. Todavia, esse processo de 

interlocução exige uma reciprocidade entre os parceiros, em que eu se torne tu e vice-versa na 

alocução. Assim sendo, ―a linguagem só é possível porque cada locutor se apresenta como 

sujeito, remetendo a ele mesmo como eu no seu discurso.‖ (p.286). 

 Assim, a subjetividade ocorre quando da troca comunicativa e da inversão dos papéis 

dos sujeitos durante o ato de comunicação. Desse contexto, Benveniste depreende a ideia de 

que a autonomia do ―eu‖ e do ―outro‖ é uma dualidade ilegítima, já que os dois termos são 

englobados em uma realidade dialética mútua capaz de fundi-los em um único termo. Isto é, 

não existe o eu sem o outro, pois eu também é o outro que por sua vez também é eu. 

 Para Benveniste, citado no Dicionário de análise do discurso (2016):  

  
A subjetividade nada mais é que a capacidade do locutor de se posicionar 

como sujeito, e é na linguagem que devemos procurar os fundamentos dessa 

aptidão, é na e pela linguagem que o homem se constitui como sujeito. Ele 
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assim o faz, apropriando-se de certas formas que a língua lhe disponibiliza, 

primeiramente com o pronome eu, cujo uso é o próprio fundamento da 

consciência de si. Benveniste acrescenta que a consciência de si é possível 

somente quando ela se testa por contraste. Somente emprego eu quando me 

dirijo a alguém, que será, na minha alocução, um tu: não existe subjetividade 

sem intersubjetividade. (CHARAUDEAU; MAINGUENEAU, 2016, p.456) 

 

 

 Portanto, o sujeito se instaura na e pela linguagem e, dessa forma, a subjetividade é 

determinada pela pessoa e seu status linguístico. Dessa forma, para Benveniste, ―Uma língua 

sem expressão da pessoa é inconcebível.‖ (p.287). Ele afirma que os pronomes pessoais são o 

primeiro ponto de apoio para a revelação da subjetividade na linguagem. Ou seja, o pronome 

eu, por exemplo, é o próprio fundamento da consciência de si.  

 Além do uso do pronome eu que se dirige a um tu, Benveniste apresenta outras formas 

temporais (este, aqui, agora, etc.), que participam da instauração da subjetividade no discurso, 

assim como verbos modalizadores que, quando utilizados em primeira pessoa, suscitam a 

atitude adotada pelo enunciador para se movimentar no discurso.  

 Para ilustrar o que fora supracitado, vejamos alguns trechos extraídos do corpus desta 

pesquisa. 

 

a) Crônica: O dia D Dilma 

 

Estou no passado, amigos leitores, mas o discurso de Dilma deve ter sido algo mais ou menos 

assim... 

Eu vos escrevo do passado. Hoje é o dia D de Dilma. Como terá sido o discurso de Dilma no 

Senado? Bem, fazer ―mea-culpa nem pensar. Eu a entendo. 

 

b) Crônica: O golpe, o golpe, o golpe! 

 

Dilma e o PT continuam a bradar que está em curso um golpe contra eles. Vão berrar isso na 

Olimpíada, vão continuar até 2018, quando esperam eleger o Lula. Mas creio que esse 

demagogo narcisista encontrará seu destino antes disso. 

 

 No exemplo ―a‖, o enunciador instaura a subjetividade no discurso a partir do uso do 

pronome eu, ora implícito pelo verbo ―estou‖ ora explicitamente acompanhando o verbo ―Eu 

vos escrevo‖. Ao utilizar o pronome, o enunciador demarca o seu local de fala e se impõe 

como sujeito do discurso que se dirige a um tu (vos), no contexto da crônica, aos amigos 

leitores. Então, a consciência de si por contraste, à qual Benveniste se refere, ocorre a partir 

da tomada de fala deste ―eu‖, sujeito enunciador Arnaldo Jabor, e a alocução com o ―tu‖ 

(vos), os destinatários previstos para a leitura da crônica. 



34 
 

 Já no exemplo ―b‖, temos uma enunciação subjetiva quando é utilizado o verbo 

―creio‖, em primeira pessoa. Além de instaurar um ―eu‖ no discurso, o verbo deixa também 

em evidência o desejo do enunciador, que é o destino o qual ele espera que o ex-presidente 

Lula tenha. Nesse caso, a subjetividade emana a partir de um verbo que exerce dupla função 

no discurso: de dar visibilidade a um ―eu‖ e de revelar a sua opinião quando aponta para o que 

ele deseja. 

 Tais exemplos vão ao encontro do que Charaudeau (2008) fala sobre as modalidades 

elocutivas, que, segundo ele ―o comportamento elocutivo não implica o interlocutor naquilo 

que é dito. Esse comportamento se dá quando o locutor expressa seu ponto de vista, 

configurando-se linguisticamente através de categorias modais específicas.‖ (p.91).  

 Desse modo, a categoria modal na qual se enquadra o exemplo em análise é a de 

―opinião‖. Nessa categoria, tanto o locutor quanto o interlocutor têm papéis designados. De 

acordo com Charaudeau (2008): 

 
Papel do locutor: um fato ou uma informação é pressuposta e a partir daí o 

locutor explícita a posição que o fato ou a informação ocupam em seu 

universo de crenças. Assim, o locutor avalia a verdade de seu propósito e, 

ao mesmo tempo, revela qual é o seu ponto de vista. Papel do interlocutor: 

não está implicado. É a testemunha da ―opinião‖ do locutor. 

(CHARAUDEAU, 2008, p.92) 

 

 

 Retomando a noção sobre subjetividade, de acordo com Benveniste, se dá a partir de 

um estatuto verdadeiramente linguístico. Assim, para entender o sujeito, é necessário observar 

as categorias linguísticas reveladoras de sua subjetividade, já que é a maneira pela qual se 

comporta linguisticamente que dará conta de revelar as suas intenções.  

 Além de Benveniste, Amossy (2005) cita as Perspectivas Interacionais de Erving 

Goffman, em relação à construção da imagem de si no discurso pelos vieses da pragmática 

ampliada. Nesse sentido, Goffman, citada por Amossy, usa termos como representação, 

rotina e face para estabelecer a ideia de que é a partir da interação comunicativa entre os 

parceiros de troca que se dá a construção de uma imagem no e pelo discurso. Isso quer dizer 

que os parceiros inscritos no ato de comunicação atuam por meio de uma interação recíproca, 

permitindo que eles tornem-se coautores na construção de uma imagem discursiva. Ou seja, a 

partir dos papéis que exercem como sujeitos do discurso e da relação de influência de um 

sobre outro que será possível a construção mútua de uma imagem discursiva de ambos os 

sujeitos. 
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 Nas palavras de Ruth Amossy: 

 
A função da imagem de si e do outro construída no discurso se manifesta 

plenamente nessa perspectiva interacional. Dizer que os participantes 

interagem é supor que a imagem de si construída no e pelo discurso participa 

da influência que exercem um sobre o outro. [...] Indissociável da influência 

mútua que os parceiros desejam exercer uns sobre os outros, a apresentação 

de si é tributária dos papéis sociais e dos dados situacionais. Uma vez que é 

inerente a toda troca verbal e submetida a uma regulamentação sociocultural, 

ela supera largamente a intencionalidade do sujeito que fala e age. 

(AMOSSY, 2005, p.12-13) 

 

 Sendo assim, na perspectiva goffmaniana, de acordo com Amossy (2005), há casos em 

que o indivíduo parte de uma representação pré-estabelecida visando influenciar o seu 

parceiro. É o caso dos sujeitos que atuam por meio de modelos de comportamentos sociais, o 

que Goffman intitula como rotina. Neste sentido, o (s) indivíduo (s) age (m) de acordo com 

regras, com os códigos de conduta que erguem os muros das relações em várias esferas 

sociais, resultando, então, na construção de uma face que vem a ser a imagem do eu, 

originada dos atributos sociais aprovados e partilháveis, ou seja, das representações sociais
4
. 

Assim, a imagem se constrói a partir da formação discursiva que evidencia os atributos 

pessoais do locutor que podem ser socialmente aceitos. 

 Posto isso, partamos para o conceito a respeito do ethos retórico a partir dos estudos 

desenvolvidos por Aristóteles em sua obra ―Arte retórica‖ (s/d). 

 

3.1. O ethos retórico 

 
 O entendimento inicial que se tem acerca da retórica é o de que a mesma centrava-se 

apenas na arte do bem falar. Isso quer dizer que ela estaria ligada ao discurso pomposo e 

artificial, tendo como foco apenas a imagem que o orador criava de si pelo seu modo 

individual de falar. Porém, a essência da retórica está ligada diretamente à argumentação e ao 

fazer persuasivo por meio desta. 

 Aristóteles (s/d) divide os meios discursivos que tentam influenciar o auditório em três 

categorias que formam o triângulo retórico. O logos pertence ao domínio da razão, no qual os 

                                                           
4
 Charaudeu (2015a) apresenta diferentes concepções acerca das representações sociais: a dos teóricos marxistas 

da ideologia, para quem as representações constroem crenças que se materializam na linguagem e desempenham 

o papel de mascarar a realidade, sobredeterminando completamente o sujeito; outra, mais subjetivista, de uma 

ideologia que se interroga sobre as representações que podem desempenhar um papel de orientação das condutas 

da comunidade para explicar as resistências dos grupos sociais à mudança ou sua oposição às inovações ; outra, 

ainda mais cognitivista, iniciado por Piaget e continuado por Moscovici, que se interessa pelas modalidades de 

conhecimento e que tende a mostrar que o sujeito se constitui nas e pelas representações com fins de adaptação 

ao seu meio ambiente e de comunicação com o outro. (CHARAUDEAU, 2015a, p. 194-195) 
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argumentos apresentados solidamente podem ser capazes de persuadir; o pathos pertence ao 

domínio das paixões; por meio dele, tenta-se convencer o auditório através da emoção, o 

orador deverá comovê-lo pelas palavras; e o ethos liga-se à conduta do orador que deverá 

parecer ser digno de fé.        

Assim sendo, o triângulo retórico instaurado na base do discurso corresponderá ao ato 

de argumentar (logos), comover (pathos) e insinuar-se (ethos) durante o fazer enunciativo. O 

orador em seu ato performático se valerá de argumentos que demonstrem sua legitimidade 

quanto ao assunto (logos), procurará comover o seu auditório (pathos) valendo-se da imagem 

prévia que se tem dele, de modo que esta imagem indique o que o auditório precisa saber a 

seu respeito, como por exemplo: o que pensa, sente, opina, espera, etc. São traços importantes 

que ajudarão ao orador na elaboração e adequação do seu discurso, de maneira que possa com 

eficiência tocar e emocionar o seu público, ou seja, é a forma de se seduzir pela emoção. Por 

último, insinua-se pelas condutas do orador (ethos), que estão ligadas diretamente a uma 

imagem de confiança, honestidade e sinceridade criadas por meio dos argumentos dele. 

Citado por Ekkehard Eggs (2005), Aristóteles se afasta dos antigos retóricos, que 

defendiam a ideia de que o ethos não contribuía para a construção de efeitos persuasivos. 

Assim, diz que o ethos se constrói inicialmente a partir das escolhas do tema e do estilo do 

orador que combinam com o seu tipo social. 

Dessa forma, a retórica aristotélica, de acordo com Eggs, é formada por dois campos 

que, ao mesmo tempo em que são antagônicos, se completam: um está ligado à virtude (a 

moral) e o outro, a costumes (de sentido neutro). Em outras palavras, em Aristóteles, o orador 

deve se mostrar honesto, benevolente e empático (o que compete ao campo da moral), além 

de demonstrar hábitos, modos e costumes ou caráter (o que compete ao campo semântico 

neutro). 

Aristóteles, diferentemente dos antigos retóricos, não nega a força persuasiva do ethos 

e até do pathos, mas acredita que a credibilidade do orador é construída pelo discurso, pelas 

suas escolhas, como por exemplo, as de ordem lexical. Assim, essa teoria vai ao encontro do 

que Maingueneau (2005) defende, ao dizer que as escolhas do orador se ligam à sua maneira 

de se exprimir e de se mostrar pelo discurso e não exatamente ao conteúdo do que diz. Nas 

palavras de Eggs (2005) ―O lugar que engendra o ethos é, portanto, o discurso, o logos do 

orador, e esse lugar se mostra apenas mediante as escolhas feitas por ele.‖ (p.31) 

Ele reafirma essa ideia dizendo que:  
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Aristóteles não nega o papel persuasivo do ethos e do pathos; simplesmente 

quer sublinhar que essas duas provas não são entechniques, isto é, não 

pertencem à arte retórica – a não ser que sejam produzidas no e pelo próprio 

discurso. É preciso que a credibilidade do orador ―seja o efeito de seu 

discurso‖. (EGGS, 2005, p.31.) 

 

 

Para Maingueneau, citado por Eggs (2005), o orador mostra o que é pela forma como 

se exprime, se apresenta. Dessa forma, o ethos está apoiado na enunciação, no exercício da 

palavra, consolidando-se, assim, como imagem original de um ser de ―papel‖ que se 

manifesta pelo discurso e não de um ser real.  

Sendo assim, valendo-se desta perspectiva, a formação de uma imagem (um ethos) é 

concretizada pelo logos, pelo discurso. Isso quer dizer que o ethos retórico se manifesta 

através do discurso, pelo que é mostrado, ou seja, pelas articulações e manipulações 

linguísticas que engendram o texto. O logos do orador é o lugar do ethos; são as escolhas 

feitas pelo orador que atuam na materialização do discurso e configuram uma imagem 

discursiva (um ethos). 

Fiorin noz diz, em seu livro Argumentação (2015), que o auditório ou enunciatário são 

sujeitos da enunciação; são produtores do discurso, uma vez que é por meio do perfil do 

auditório traçado pelo orador que o discurso é produzido. Isso quer dizer que, mesmo de 

maneira indireta, o auditório acaba por determinar os recursos e/ou estratégias linguísticas do 

orador. Assim ele nos afirma: ―Cada auditório é particular, porque cada um tem 

conhecimentos, crenças, valores e emoções diversos.‖ (p.74) e, em nome disso, acaba por 

determinar as escolhas dos locutores. 

Seguindo ainda nessa linha de raciocínio, Maingueneau diz na obra Ethos Discursivo 

(2015) que ―A persuasão não se cria se o auditório não puder se ver no homem que tem o 

mesmo ethos que ele: persuadir consistirá em fazer passar pelo discurso um ethos 

característico do auditório, para lhe dar a impressão de que é um dos seus que está ali.‖ (p.15). 

Maingueneau (2002) também aponta para a questão da vocalidade específica que são 

marcas deixadas tanto no texto escrito quanto no oral, podendo indicar de quem se trata a 

fonte enunciativa. Segundo ele, todo texto carrega marcas relacionadas a um tom, um corpo e 

um caráter. O tom é a fonte que abre margens para suposições sobre a voz que fala, mostra 

que o enunciador é a voz autorizada no que é dito. Assim, a partir do tom, o leitor cria 

hipóteses sobre o corpo do enunciador, ou seja, sobre a forma que ele se movimenta (se 

comporta) no espaço social. Dessa relação mútua entre tom e corpo, surge uma concepção 

mais encorpada de ethos, cunhada por Maingueneau sob a designação de fiador. 
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Já o caráter não se liga a um saber extradiscursivo sobre o enunciador; 

contrariamente, ele é atribuído pelo leitor/ouvinte espontaneamente em função de seu modo 

de dizer e engloba características psicológicas e uma corporalidade 

Assim, o fiador pode ser definido como uma representação construída pelo 

leitor/ouvinte a partir de pistas textuais. O fiador recebe caráter ou traços psicológicos e 

corporalidade (constituição corporal, vestimenta e mobilidade espacial) que se sustentam em 

um conjunto partilhado ou cristalizado de representações sociais passíveis de avaliação 

coletiva. 

Retomando a questão da vocalidade, ela pode indicar o caráter de um enunciador de 

―papel‖. Eis, então, a questão do fiador, que se transveste de um corpo (não físico) e de um 

caráter, através das marcas deixadas na enunciação e apreendidas por um co-enunciador que 

lhe atribui as significações que lhe são captadas. 

As palavras a seguir reafirmam o que fora supracitado: 

 
O texto não é para ser contemplado, ele é enunciação voltada para um co-

enunciador que é necessário mobilizar para fazê-lo aderir ―fisicamente‖ a um 

certo universo de sentido. O poder de persuasão de um discurso decorre em 

boa medida do fato de que leva o leitor a identificar-se com a movimentação 

de um corpo investido de valores historicamente especificados. A qualidade 

do ethos remete, com efeito, à figura desse ―fiador‖ que, mediante sua fala, 

se dá uma identidade compatível com o mundo que se supõe que ele faz 

surgir em seu enunciado. Paradoxo constitutivo: é por seu próprio 

enunciador que o fiador deve legitimar sua maneira de dizer. 

(MAINGUENEAU, 2002, p. 99) 

 

 Assim como Maingueneau, Charaudeau também fala sobre a questão da vocalidade, 

em seu livro Discurso Político (2015), porém preocupa-se mais em abordar os procedimentos 

expressivos que tratam de caracterizar a enunciação da palavra no discurso oral. São quatro 

as categorias apresentadas por ele no que se refere à vocalidade: O ―bem-falar‖, o ―falar 

forte‖, o ―falar tranquilo‖ e o ―falar regional‖. Cada modalidade de vocalidade pode evocar, 

ou melhor, fabricar um ethos diferente, conforme será apresentado a seguir,  por meio das 

palavras do próprio autor: 

 
O ―bem falar‖ resulta da ideia que possui um grupo linguístico sobre o que 

deveria ser uma maneira de falar elegante, culta, que tem estilo. São tantos 

qualificativos que, longe de se referirem a um falar padrão, acabam por 

designar, ao mesmo tempo, as qualidades do orador e sua posição elevada na 

hierarquia social. [...] A vocalidade do bem falar contribui, portanto, para a 

fabricação de um ethos de elite culta e profissional. [...] O ―falar forte‖ evoca 

um imaginário de ―potência‖. O orador deve, evidentemente, apresentar um 

físico considerável: um porte e certa corpulência capazes de demonstrar 
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força (um personagem pequeno e franzino terá dificuldade em evocar força); 

uma gestualidade ampla e enérgica, assim como certa encenação do 

desempenho oratório (palanque, decoração, multidão etc.), tais como as que 

se pode ver nas imagens de certos comícios. [...] os julgamentos sobre a 

vocalidade relacionam-se à cultura e que, ao mesmo tempo, o falar forte é 

percebido em todos os lugares como o contrário de um ―falar frouxo‖: ele 

constrói um ethos de líder político poderoso e combativo. [...] O ―falar 

tranquilo‖ pode evocar vários ethé: de ―caráter‖, de ―inteligência‖, de 

―chefe‖, para os quais é requerida uma força de alma interior. Ele se 

caracteriza por uma dicção lenta, mas acompanhada de um tom de voz que 

não é nem terno nem estrondoso. Essa vocalidade do falar tranquilo 

contribui para construir uma figura de soberano paternal. [...] O ―falar 

regional‖ pode ser igualmente citado como procedimento expressivo, apesar 

de não poder ser fabricado voluntariamente (exceto pelos humoristas). É, 

provavelmente, por essa razão, portador de uma marca de autenticidade. Ao 

mesmo tempo em que revela o torrão natal ao qual pertence o orador, 

estabelece uma relação de proximidade com aqueles que participam dessa 

mesma origem. [...] A vocalidade do falar local constrói um ethos ambíguo 

ora de ―autenticidade‖, ora de ―humanidade‖, ora de ―malícia‖, ora, 

infelizmente ―de caipira‖. (CHARAUDEAU, 2015a, p. 169 -174) 

 

 É interessante pôr em evidência que, ainda que Charaudeau trate somente da 

vocalidade numa perspectiva oral, isso não se distancia dos aspectos abordados por 

Maingueneau sobre a questão do fiador, que emerge de uma origem enunciativa. Assim como 

no discurso oral, no escrito, o locutor se vale de uma vocalidade que também o reveste de um 

caráter e de uma corporalidade.  

As categorias apresentadas por Charaudeau só afirmam que através da oralidade 

também é possível deflagrar marcas psicológicas e representações sociais (valorizadas ou 

desvalorizadas), construídas com base nas leituras feitas pelo destinatário. Este, então, com 

base nessas leituras, cria a imagem de um fiador (corresponde, grosso modo, ao enunciador no 

âmbito da semiolinguística), o que quer dizer que nem sempre aquele que fala se reveste 

realmente do que está sendo falado. 

Retomando o conceito de ethos aristotélico, citado por Fiorin, em Argumentação 

(2015), Aristóteles, referenciado por este autor, indaga quais são as razões que inspiram 

confiança num orador. Ele diz que ―Há três coisas que inspiram confiança no orador, porque 

há três razões que nos levam à convicção, independentes das demonstrações. São o bom 

senso, a prudência, a sabedoria prática (phrónesis), a virtude (areté) e benevolência (eúnoia).‖ 

(p.70).  

Assim, o bom senso do orador (phrónesis) parte das suas ponderações razoáveis, sem 

exageros, equilibradas e compatíveis a que se propõe. Já a virtude (areté) compete aos valores 

de caráter moral que todo homem deve ter, sendo eles a honestidade, a justiça e o respeito. E, 
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por último, ser benevolente (eúnoia) compete ao caráter de empatia que o orador deverá 

demonstrar ter em relação ao seu auditório, isto é, à criação de uma imagem de simpatia, 

importância e solidariedade pelo seu público. 

Então, as três razões estipuladas por Aristóteles e que podem inspirar confiança no 

orador vão ao encontro dos três pilares da retórica. O orador, ao utilizar o bom senso, quer se 

mostrar equilibrado e sensato naquilo que se propõe a falar, então, lança mão de argumentos 

concretos e de base lógica, apropriando-se, pois, dos recursos do logos; o que se vale da 

virtude, quer se mostrar franco, íntegro, utilizando-se para isso mais os recursos do ethos; já o 

que usa a benevolência quer se mostrar solidário e o mais próximo possível de seu auditório; 

logo, utilizará mais os recursos do pathos. 

Sendo assim, há de se ter cautela na elaboração do discurso ao se apropriar desses 

princípios básicos e necessários que contribuem para a construção de uma imagem do orador 

e do seu fazer persuasivo, pois a falta de um desses princípios ou a elaboração equivocada 

deles pode, de certa maneira, subverter a imagem que se pretende criar durante a enunciação. 

Os conceitos que foram apresentados acima são as bases fundamentais para 

compreender a origem dos estudos acerca do ethos. Eles foram ampliados por outros setores 

das ciências humanas, sobretudo, os voltados ao estudo do discurso. Dessa forma, cabe à 

nossa pesquisa não só introduzir os conceitos principais postulados por Aristóteles, em sua 

Arte Retórica (s/d), que estão na base dos estudos do ethos, como também apresentar as 

reflexões atuais através do olhar da análise do discurso, sobretudo de orientação 

semiolinguística. 

As categorias apresentadas foram abandonadas durante muito tempo, mas alguns 

pesquisadores da análise do discurso retomaram estas noções a fim de ampliá-las e responder 

a alguns questionamentos. Um deles parte do linguista Patrick Charaudeau e nos interessa 

sobremaneira para a construção da pesquisa: ―enquanto construção da imagem de si, o ethos 

liga-se à pessoa real que fala (o locutor) ou à pessoa como ser que fala (o enunciatário)? ―A 

questão da imagem de si concerne apenas ao indivíduo ou pode dizer respeito a um grupo de 

indivíduos?‖. (CHARAUDEAU, 2015a, p.114). 

A esses questionamentos procuraremos responder através das investigações sobre o 

ethos ao longo da pesquisa e, sobretudo, a partir desse conceito, traçar o perfil identitário da 

voz enunciativa que fala nas crônicas de Arnaldo Jabor.  

Desse modo, encerramos o percurso sobre ethos retórico e, a seguir, passamos a 

apresentar algumas noções sobre ethos discursivo. 
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3.2. Ethos Discursivo 

 

 Como já apresentado nos parágrafos iniciais deste capítulo, os estudos acerca do ethos 

iniciam-se com os conceitos desenvolvidos por Aristóteles e foram aplicados 

fundamentalmente ao discurso oral, com teor persuasivo, mas predominante no campo da 

filosofia, política e religião. Na atualidade, a análise do discurso parte dos pressupostos 

aristotélicos, porém com algumas ressalvas, considerando que em todo ato de linguagem são 

deixadas marcas (pistas) que demarcam uma possível identidade discursiva da voz 

enunciativa. 

 Inicialmente, parece-nos interessante fazermos neste estudo uma breve distinção entre 

ethos discursivo e ethos pré-discursivo. Nas palavras de Maingueneau (2015), ―O ethos está 

crucialmente ligado ao ato de enunciação, mas não se pode ignorar que o público constrói 

também representações do ethos do enunciador antes mesmo que ele fale.‖ (p.15).  

  Partindo desse pressuposto, podemos considerar, através do olhar da análise do 

discurso, que a representação do ethos do enunciador pode se dar em duas instâncias: uma é 

no ato da enunciação e a outra antes mesmo de o enunciador se apresentar. A primeira está 

centrada na encenação discursiva, ou seja, no modo como o enunciador se apresenta e 

demonstra ser aquilo que afirma ser.  Então, é durante o seu ato performático que é construída 

uma imagem de credibilidade ou não. Nas palavras de Charaudeau: 

 

Há os adeptos de uma concepção discursiva que inscrevem o ethos no ato da 

enunciação, isto é, no próprio dizer do sujeito que fala. Esta última posição é 

defendida pelos analistas do discurso, que situam o ethos na aparência do ato 

de linguagem, naquilo que o sujeito falante dá a ver e a entender. 

(CHARAUDEAU, 2015a, p.114) 

 

 

O ethos prévio já está direcionado à segunda opção. O enunciador, por fazer parte de 

alguma instância, por exemplo, a política e ou a midiática, já tem constituído em seu discurso, 

antes mesmo que ele fale, uma alegoria de ideias prévias sobre ele formadas pelo sujeito 

interpretante. 

 Fazendo um contraponto com o corpus desta pesquisa, Arnaldo Jabor é conhecido por 

apresentar um ethos irônico, ao tratar de temas cotidianos e principalmente políticos, nas 

crônicas que ele produz. Isso nos leva a crer que sendo ele uma personalidade pública e 

estando quase sempre atuando por meio da esfera midiática, já teremos construída 

antecipadamente uma imagem acerca do ethos da voz que fala por ele. Assim, ao pensar em 
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Arnaldo Jabor, já se ativa na retina da nossa mente todo um imaginário discursivo que se tem 

sobre o sujeito do discurso deste cronista, antes mesmo de ―ler‖ o seu texto oral ou escrito.  

 Maingueneau (2015: p.16) diz que ―O ethos se elabora por meio de uma percepção 

complexa, mobilizadora de afetividade do intérprete, que tira suas informações do material 

linguístico e do ambiente.‖ (p.16). Assim, a criação de um ethos parte não só da subjetividade 

criativa do enunciador, como também das determinações situacionais. São as escolhas do 

locutor que vão desde o léxico à organização textual e a adequação ao ambiente de discurso 

que contribuem para a criação de uma imagem. 

 Contudo, Maingueneau (2015) problematiza essa elaboração discursiva, que pressupõe 

uma imagem do intérprete, ao considerar que depreender um efeito de discurso é mais fácil no 

texto escrito, justamente pelo fato de as escolhas linguísticas serem feitas previamente pelo 

locutor do texto. Diferentemente, numa situação de interação oral, a seleção não prévia dos 

recursos e instrumentos linguísticos e o seu uso aleatoriamente sem planejamento, durante o 

processo de interação comunicativa, podem fugir da intencionalidade discursiva primária e 

construir uma imagem contrária da voz enunciativa a que se pretendia criar. 

 Nessa problematização entre ethos discursivo e ethos pré-discurso, nosso olhar centra-

se na questão do sujeito linguageiro. Na análise do discurso, não se considera o ser que fala 

apenas como um orador (conforme fora na retórica antiga), mas sim um sujeito que cria para o 

seu interlocutor uma imagem de si a partir daquilo que ele fala. A preocupação com o sujeito 

linguageiro abre margens para questionarmos acerca de sua verdadeira identidade: seria ele 

apenas um ser de fala ou social?  

 O esquema abaixo, desenvolvido por Maingueneau (2015), ajuda a ilustrar o que fora 

dito nos parágrafos acima: 

 

 

Fig. 06: Representação do ethos pré-discursivo e discursivo – do autor (2015, p.19) 
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Ele explica o esquema da seguinte forma: 

 

O ethos de um discurso resulta da interação de diversos fatores: ethos pré-

discursivo, ethos discursivo (ethos mostrado), mas também os fragmentos do 

textos nos quais o enunciador evoca sua própria enunciação (ethos dito) – 

diretamente (―é um amigo que lhes fala‖) ou indiretamente, por meio de 

metáforas ou de alusões a outras cenas de fala, por exemplo. A distinção 

entre ethos dito e mostrado se inscreve nos extremos de uma linha contínua, 

uma vez que é impossível definir uma fronteira nítida entre o ―dito‖ sugerido 

e o puramente ―mostrado‖ pela enunciação. O ethos efetivo, construído por 

tal ou qual destinatário, resulta da interação dessas diversas instâncias. As 

flechas duplas do esquema indicam que há interação. (MAINGUENEAU, 

2015, p.18) 
 

 

 Charaudeau diz que (2015a, p.115) ―O ethos relaciona-se ao cruzamento de olhares‖ 

(p.115). Aquele que fala tem um projeto de dizer em mente lançado de acordo com a maneira 

que se pensa que o outro (o interlocutor) vê. Este, por sua vez, também direciona seu olhar 

para aquele que fala, mas aquele que fala nem sempre será visto como gostaria de ser, 

conforme se lançou em seu projeto de dizer, podendo haver escapes que contradizem a 

maneira que se mostra pelo discurso. Eis, então, a importância dos dados preexistentes ao 

discurso, pois a construção da identidade do sujeito que fala poderá ser dada através das 

informações prévias – o que se sabe a respeito do locutor – e das marcas discursivas lançadas 

durante o ato de linguagem. 

Em artigo escrito por Charaudeau (2009), intitulado Identidade social e identidade 

discursiva, o fundamento comunicacional, ele diz que a identidade do ―eu‖ é construída a 

partir das trocas com o ―tu‖. Neste caso, ele fala do ―princípio de alteridade‖, pois é a partir 

do reconhecimento da diferença entre o ―eu‖ e o ―tu‖ que se permite a construção da 

identidade do ―eu‖: 

 
[...] cada um dos parceiros da troca está engajado num processo recíproco 

(mas não simétrico) de reconhecimento do outro e de diferenciação para com 

o outro, cada um se legitimando e legitimando o outro através de uma 

espécie de ―olhar avaliador‖ – o que permite dizer que a identidade se 

constrói através de um cruzamento de olhares: ―existe o outro e existo eu, e é 

do outro que recebo o eu‖. Se tomramos o ponto de vista da comunicação 

linguageira segundo E. Benveniste, não há eu sem tu, nem tu sem eu, o tu 

constitui o eu. (CHARAUDEAU, 2009, p.309) 
 

 

 Neste ínterim, podemos destacar o processo de atração e rejeição do sujeito em relação 

ao outro. Charaudeau (2009) afirma que o reconhecimento da diferença entre o ―eu‖ e o 

―outro‖ faz com que sintamos um fascínio, um desejo ―não moral‖, porém de domínio, porque 

essa diferença pode fazer com que nos sintamos incompletos em relação a este outro, por isso 
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a importância do ―tu‖ tornar o ―eu‖ semelhante a ele a fim de eliminar a diferença entre os 

dois. 

 Em contrapartida, a diferença percebida pode gerar uma espécie de rejeição, de modo 

que se produza uma imagem negativa acerca do outro, ou seja, leva, mesmo indesejavelmente, 

à criação de estigmas, preconceitos, implicando a sobrevivência do sujeito. Nas palavras do 

autor: 

Quando este julgamento endurece e se generaliza, transforma-se num 

estereótipo, num clichê, num preconceito. O estereótipo tem principalmente 

uma função de proteção, constituindo uma arma de defesa contra a ameaça 

que o outro, pela sua diferença, representa para o eu. (CHARAUDEAU, 

2009, p. 310) 

 

 

 Então, deparamo-nos com outra problematização, a que diz respeito à identidade 

psicológica e social do sujeito que fala. Neste sentido, a identidade do sujeito é criada por 

meio de duas instâncias. A primeira é a de ser social, é ela que lhe dá o direito à fala e lhe 

confere a sua legitimidade para atuação na situação comunicativa da qual fará parte. Já, na 

segunda, ocorre a distinção entre o sujeito de ―carne e osso‖ daquele que se apresenta pelo 

discurso. Isso quer dizer que, na segunda instância, é assumida uma identidade discursiva de 

sujeito enunciador. Ele se vale dos recursos de linguagem de que dispõe e da situação de 

comunicação para exercer o papel a que se atribui em seu ato de enunciação. 

 Para Charaudeau: 

 
O sujeito aparece, portanto, ao olhar do outro, com uma identidade 

psicológica e social que lhe é atribuída, e, ao mesmo tempo, mostra-se 

mediante a identidade discursiva que ele constrói para si. O sentido 

veiculado por nossas palavras depende ao mesmo tempo daquilo que somos 

e daquilo que dizemos. (CHARAUDEAU, 2015a, p.115) 
 

 Dito de outra forma, a identidade social do sujeito falante é dada através da 

legitimidade que o chancela como voz autorizada para atuar através da palavra que lhe 

confere uma imagem. Assim, coloca-o em papel de destaque e age por influência de uma 

legitimidade que lhe confere o direito de falar em seu nome ou até de um grupo. A identidade 

discursiva, por sua vez, se consolida a partir da formação do discurso, isto é, por meio da 

palavra que é reveladora das intenções do sujeito enunciador. Então, a identidade discursiva 

não depende de uma posição de destaque por parte do enunciador, porém do discurso em si, 

que poderá deixar marcas (escapes) de uma identidade social, podendo ser questionada ou 

não. Dessa forma, a identidade social pode ser ocultada pelo comportamento linguageiro, da 
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mesma maneira que a identidade discursiva poderá também receber influências da social. É 

como nos afirma Charaudeau: 

 
[...] é certo que o discurso não é apenas linguagem, sua significação depende 

também da identidade social de quem fala. A identidade social necessita ser 

reiterada, reforçada, recriada, ou, ao contrário, ocultada pelo comportamento 

linguageiro do sujeito falante, e a identidade discursiva, para se construir, 

necessita de uma base de identidade social. (CHARAUDEAU, 2009, p. 311) 

 

 

 É válido ressaltar que todo sujeito quando fala atua sob máscaras que compõem uma 

grande encenação discursiva, sobretudo no discurso político, em que o locutor pode ocultar o 

que ele é pelo que diz. As crônicas que serão analisadas têm o viés político, engajado, e, por 

conta disso, nos preocupamos com o cruzamento da identidade social e discursiva do sujeito 

que fala e da importância de fazermos a distinção entre elas, pois uma não corresponde à outra 

por excelência.  

 Charaudeau diz que: 

 

A máscara é o que constitui nossa identidade em relação ao outro. Em outros 

termos, no que é dito, há sempre o que é dito e o que não o é, um não dito 

que, entretanto, também se diz. O discurso político é, por excelência, o lugar 

de um jogo de máscaras. Toda palavra pronunciada no campo político deve 

ser tomada ao mesmo tempo pelo que ela diz e não diz. Jamais deve ser 

tomada ao pé da letra, numa transparência ingênua, mas como resultado de 

uma estratégia cujo enunciador nem sempre é soberano. (CHARAUDEAU, 

2015a, p. 08) 

 

 

 Então, a formação de uma identidade discursiva depende também de um duplo espaço 

de estratégias do sujeito falante: o de credibilidade e o de captação. No quadro da identidade 

discursiva, o espaço de credibilidade está ligado à imagem de si que o sujeito falante busca 

criar pela fala. Assim, é através do discurso que o interlocutor apreende uma imagem de 

sinceridade do sujeito de fala, pelo valor de verdade que este busca criar através de suas 

asserções. Ao querer adotar a estratégia de credibilidade, Charaudeau (2009) apresenta o que 

ele nomeia de atitudes discursivas, sendo elas: de neutralidade, de distanciamento e a de 

engajamento. 

 A atitude de ―neutralidade‖ é aquela pela qual o sujeito mostra-se imparcial em seu 

discurso, buscando não deixar evidentes pontos de subjetividade nem avaliação pessoal sobre 

o assunto tratado. As coisas são pelo que elas são e não pelo que se pensa ou quer que sejam. 

Já a de ―distanciamento‖ leva o sujeito a ter um olhar sobre o objeto em destaque, de caráter 

mais técnico, analítico. Vale-se de uma legitimidade para falar sobre o fato de maneira mais 
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racional e muito menos passional. Por último, a atitude de ―engajamento‖ opõe-se à de 

neutralidade, já que o sujeito discursivo toma partido de um ponto de vista pessoal ou em 

nome de um grupo. Essas formas são apreendidas pelo interlocutor através das escolhas de 

palavras e/ou argumentos, feitas pelo enunciador, como também por recursos avaliativos 

trazidos no enunciado. 

 Diferente das estratégias de credibilidade, o sujeito discursivo busca conquistar o seu 

interlocutor não por uma relação de autoridade e sobreposição a ele, contudo pelas marcas de 

intencionalidade deixadas em seu discurso, as quais ele acredita que o seu interlocutor 

captará, para que assim, ele, o locutor, perceba se o seu parceiro de interação comunicativa 

partilha das mesmas opiniões e/ou sente-se motivado pelo que ele diz. A esta estratégia damos 

o nome de captação. ―Neste caso, o objetivo do sujeito falante passa a ser o de ―fazer crer‖, 

para que o interlocutor se coloque numa posição de ―dever crer‖.‖ (CHARAUDEAU, 2009, p. 

313) 

 A depender da atitude discursiva do sujeito, Charaudeau subdivide a captação em três 

categorias: 

 
Uma atitude polêmica, tentando antecipar, para eliminá-las, as possíveis 

objeções que outro(s) poderia(m) apresentar, o que levará o sujeito falante a 

questionar certos valores defendidos pelo interlocutor ou por um terceiro. 

Trata-se de ―destruir um adversário‖ questionando suas ideias, e, até mesmo, 

sua pessoa. Uma atitude de sedução, propondo ao interlocutor um 

imaginário no qual desempenharia o papel de herói beneficiário. Esta atitude 

manifesta-se quase sempre através de um relato no qual as personagens 

podem funcionar como suporte de identificação ou de rejeição para o 

interlocutor. Uma atitude de dramatização, que leva o sujeito a descrever 

fatos que concernem os dramas da vida, em relatos cheios de analogias, 

comparações, metáforas, etc. A maneira de contar apóia-se largamente em 

valores afetivos socialmente compartilhados, pois trata-se de fazer sentir 

certas emoções. (CHARAUDEAU, 2009, p.313) 
  

 

 Podemos estabelecer uma relação entre a atitude de ―engajamento‖, no plano da 

credibilidade, com a atitude ―polêmica‖, no âmbito da captação, a partir do exemplo abaixo 

extraído da crônica ―Ou Temer se comunica ou se estrumbica‖ (2016). Vejamos: 

 
A corrupção do PT inventou algo novo: corromper para governar, pois 

revolucionário pode roubar em nome do bem. (Jornal O Globo online – 31 

de maio de 2016) 

 

 

 Para analisarmos o trecho, devemos levar em consideração que, no contexto geral da 

crônica, o enunciador tem a intenção de exaltar a imagem de Michel Temer em detrimento da 
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de Dilma Rousseff, presidente impeachmada no ano de 2016. No exemplo em questão, o 

enunciador vale-se de uma atitude ―polêmica‖ e de ―engajamento‖, quando suscita a ideia de 

que o PT é um partido corrupto e ladrão. Polêmica, pois rotular o Partido dos Trabalhadores 

negativamente dessa forma é uma maneira de ―destruir o adversário‖, nesse caso, o PT, 

desconstruindo a imagem de credibilidade que o partido sempre procurou preservar. De 

engajamento, pois o enunciador apresenta um ponto de vista pessoal quando designa o partido 

dessa forma, com o intuito de agredir diretamente quem estava à frente do governo na época, 

ou seja, a ex-presidente Dilma Rousseff. 

 Além disso, podemos também fazer referência à questão do ethos e à do imaginário 

social. Charaudeau (2015a) parte do pressuposto de que a questão da identidade do sujeito 

passa por representações sociais, ou seja, o sujeito não tem outra opção além da de atuar sob 

as perspectivas que circulam dentro do imaginário sociodiscursivo de um grupo. Isso quer 

dizer que o sujeito do discurso fala em nome tanto de um grupo quanto de indivíduos, na 

medida em que ele deixa à mostra, em seu ato de fala, ideias que partem das representações 

sociais que o circundam. 

Posto isso, podemos questionar se o sujeito linguageiro é somente um ser feito de 

discurso, somente social ou ambos? E, além disso, aproximando a teoria ao objeto sobre o 

qual se debruça esta pesquisa, pergunta-se: a identidade social e discursiva de Jabor, como se 

constroem? Será que Arnaldo Jabor, por ter uma imagem social previamente definida 

(política, artística, jornalística, etc.), busca construir uma imagem individual de si ou, por 

estar vinculado, por exemplo, a uma grande organização social, visa à construção de um ethos 

coletivo
5
, falando em nome de um grupo? Para qual grupo ele produz suas crônicas? Ele parte 

de opiniões comuns? 

Assim sendo, essas são perguntas levantadas acerca do ethos de Jabor e que não 

podem se descartadas nesta pesquisa, pois ter a consciência de como se constrói a identidade 

discursiva do cronista é de extrema importância para chegarmos à concretude do que nos 

propusemos a investigar sobre a materialização de um possível ethos irônico em suas 

crônicas.  

 

                                                           
5
 Sobre ethos coletivo Charaudeau (2015a) diz: ―Na medida em que o ethos está relacionado à percepção das 

representações sociais que tendem a essencializar essa visão, ele pode dizer respeito tanto a indivíduos quanto a 

grupos. Em último caso, os grupos julgam outros grupos com base em um traço de sua identidade. Em 

decorrência de sua filiação, os indivíduos do grupo partilham com os outros membros desse mesmo grupo 

caracteres similares, que, quando vistos de fora, causam a impressão de que esse grupo representa uma entidade 

homogênea. [...] O ethos coletivo corresponde a uma visão global, mas à diferença do ethos singular, ele é 

construído apenas pela atribuição apriorística de uma identidade que emana de uma opinião coletiva em relação 

a um grupo.‖ (p.117). 
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3.3 – Dos imaginários sociodiscursivos à criação de um ethos 

 

 Esta pesquisa, como já fora adiantado, tem como foco central investigar a construção 

de um possível ethos irônico do enunciador, em crônicas de Arnaldo Jabor. Para isso, além 

dos conceitos sobre ethos que já foram arrolados, partimos também da hipótese de que essa 

construção ocorre a partir da forma como nos relacionamos com o outro, na tentativa de 

seduzi-lo e influenciá-lo a partilhar da mesma realidade da qual vivenciamos. Assim, é 

importante observar como os imaginários sociodiscursivos interferem diretamente na maneira 

pela qual o enunciador se comporta em seu discurso, já que este também é afetado por um 

sistema de representações capaz de influenciar no que se vai dizer e em como se dizer. 

Patrick Charaudeau, logo de início, no capítulo intitulado como ―Da ideologia aos 

imaginários sociodiscursivos‖, publicado no livro Discurso Político (2015), diz que a forma 

como nos relacionamos com o outro e até mesmo a tentativa de seduzi-lo ou influenciá-lo 

ocorre a partir da visão que trazemos do mundo, ou seja, da forma como nos relacionamos 

com ele e do conhecimento que temos da realidade da qual fazemos parte. Isso quer dizer que 

as relações não são vazias de sentido, mas sim que, antes de entrarmos em contato com o 

outro, temos em mente um projeto de dizer com base em um sistema de representações, 

influenciando diretamente nas trocas comunicativas e nos comportamentos entre os parceiros 

desta troca. 

Além disso, ele diz que ―O homem tem tanta necessidade da realidade para significá-la 

quanto à realidade tem a necessidade do homem para ser significada‖ (2015a, p.190). Isso 

quer dizer que o homem é ao mesmo tempo sujeito e objeto do mundo, já que depende dessa 

realidade (das representações) para se mobilizar e se inscrever no mundo. Enquanto um 

sujeito inserido num espaço, ele é autor e personagem, pois ao passo em que apreende os 

sistemas de representação, estes também são construídos a partir das suas vivências. Assim, 

os valores sociais são constituídos pelas realidades das quais o homem faz parte e ajuda a 

construir. 

Charaudeau (2015a), ao se referir aos estudos de Moscovici sobre as representações 

sociais, os define como ―[...] algo que se interessa pelas modalidades de conhecimento e que 

tende a mostrar que o sujeito se constitui nas e pelas representações com fins de adaptação ao 

seu meio ambiente e de comunicação com outro.‖ (p.195). 

Assim, partindo desta concepção, Charaudeau (2015a) nos afirma que ―Não se podem 

separar as representações sociais de uma teoria do sujeito‖ (p.195). Portanto, um ato de troca 

comunicativa entre dois ou mais parceiros será regido por normas que regulam o 
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comportamento deles, ao passo que estes se reconheçam e atuem a partir das representações 

compartilhadas e que são capazes de uni-los. 

Ele ainda afirma, em sequência, que os discursos engendram saberes capazes de 

avaliar e/ou julgar as coisas do mundo. Esses saberes são denominados como ―de 

conhecimento‖ e ―de crença‖ e estruturam as representações sociais. Em outras palavras e 

retomando o que já fora dito anteriormente, as representações sociais são estruturadas a partir 

da relação do sujeito com os saberes científicos sobre o mundo dos quais dispõe e da maneira 

como ele os julga e os avalia por meio de um sistema de crença. 

Dessa forma, os saberes de conhecimento participam de uma ―razão científica‖ 

(p.197), ou seja, são saberes quase que incontestáveis, haja vista que eles dizem respeito aos 

fatos e fenômenos do mundo, procurando explicá-los da maneira mais conceitual e objetiva 

possível. ―Eles são oferecidos como existindo além da subjetividade do sujeito, pois o que 

funda essa verdade é algo exterior ao homem.‖ (2015a, p.197). Já os saberes de crença, 

também chamados de ―saber codificado‖, referem-se aos valores atribuídos às coisas do 

mundo; os saberes dados por inferência. São saberes que dependem de uma avaliação 

subjetiva dos sujeitos sobre o mundo. 

Fazendo uma ponte com os conceitos postulados por Moscovici (2012), podemos 

sugerir a associação dos saberes de crença com o que ele diz em seu livro ―Representações 

sociais: investigações em psicologia social‖ (2015a). Ele afirma que as representações sociais 

possuem precisamente duas funções: a primeira refere-se ao fato de elas convencionarem os 

―seres do mundo‖, ou seja, pessoas ou objetos. Isso quer dizer que elas põem esses seres em 

categorias, grupos e modelos e essa categorização passa a ser compartilhada pelos grupos 

sociais. 

É o caso, por exemplo, quando o enunciador, Arnaldo Jabor, refere-se à ex-ministra 

chefe da Casa Civil do Brasil, Gleisi Hoffmann, como ―Barbie‖ de esquerda, na crônica O 

golpe, o golpe, o golpe. Dizer que ela é uma barbie, é situá-la em uma categoria que 

desfavorece a sua atuação enquanto política. Ao compará-la a uma boneca, não se tem a 

intenção de enaltecer a sua imagem, mas sim de ridicularizá-la. O comportamento misógino 

do enunciador a põe em posição de inferioridade, ao exerce um cargo político eminente, pelo 

simples fato de ela ser uma mulher. Contudo, para que possamos depreender essas 

impressões, é necessário que tenhamos o conhecimento sobre os imaginários sociodiscursivos 

acerca da boneca, para só então relacionarmos ao contexto da crônica e ao aspecto físico de 

Gleisi Hoffmann (loira, alta, magra e de olhos verdes).  
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Portanto, não se trata exclusivamente do conhecimento que temos sobre o mundo, 

porém dos valores que atribuímos a ele por convenção e que partilhamos entre os grupos. 

Dessa forma, podemos considerar que as representações atuam por meio de uma liberdade 

vigiada. Elas atribuem certa autonomia e ao mesmo tempo pressão sobre os ―seres do 

mundo‖, pois nos relacionamos com elas de maneira autônoma, mas, ao mesmo tempo, 

condicionada. Neste caso, são os estereótipos que circulam, por conta das convenções 

representacionais, que determinam quando uma pessoa ou objeto são forçados a entrar em 

uma determinada categoria e se tornarem semelhantes ao outro, sob pena de responderem às 

determinadas sansões, se caso não se adequarem. 

Assim, Moscovici (2012) nos afirma: 

 
[...] digamos que as representações possuem precisamente duas funções: em 

primeiro lugar, elas convencionalizam os objetos, pessoas ou acontecimentos 

que encontram. Elas lhes dão uma forma definitiva, as localizam em uma 

determinada categoria e gradualmente as colocam como um modelo de 

determinado tipo, distinto e partilhado por um grupo de pessoas. Todos os 

novos elementos se juntam a esse modelo e se sintetizam nele. Assim, nós 

passamos a afirmar que a terra é redonda, associamos comunismo com a cor 

vermelha, inflação com decréscimo do valor do dinheiro. Mesmo quando 

uma pessoa ou objeto não se adéquam exatamente ao modelo, nós o 

forçamos a assumir determinada forma, entrar em determinada categoria, na 

realidade, a se tornar idêntico aos outros, sob pena de não ser nem 

compreendido, nem decodificado. (MOSCOVICI, 2012, p.34) 
 

 

 Em segundo lugar, Moscovici (2012) fala que as representações são prescritivas e 

fundadas numa tradição que impõe por gerações os comportamentos ou atitudes e o que deve 

ser pensado nas relações sociais. Em outras palavras, essas representações estão impregnadas 

em nosso inconsciente, elas atuam sobre nós e em nossa relação com o outro, mas sem nos 

darmos conta de sua existência. Na verdade, elas são impostas sobre nós, por conta do seu 

caráter estrutural e enraizado, são compartilhadas e ressignificadas com o passar do tempo, 

contudo a sua essência primária e inconsciente é o que permeia e faz circular na sociedade 

todos os sistemas, sejam eles de classificação, de imagens ou descrição dos seres. Vejamos a 

seguir: 

 
É, pois, fácil ver por que a representação que temos de algo não está 

diretamente relacionada à nossa maneira de pensar e, contrariamente, por 

que nossa maneira de pensar e o que pensamos depende de tais 

representações, isto é, no fato de que nós temos, ou não temos, dada 

representação. Eu quero dizer que elas são impostas sobre nós, transmitidas e 

são o produto de uma sequência completa de elaborações e mudanças que 

ocorrem no decurso do tempo e são o resultado de sucessivas gerações. 

Todos os sistemas de classificação, todas as imagens e todas as descrições 
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que circulam dentro de uma sociedade, mesmo as descrições científicas, 

implicam um elo de prévios sistemas e imagens, uma estratificação da 

memória coletiva e uma reprodução na linguagem que, invariavelmente, 

reflete um conhecimento anterior e quebra as amarras da informação 

presente. (MOSCOVICI, 2012, p. 37) 

 

 

 Em suma, nós teríamos duas intepretações distintas sobre o fenômeno das 

representações sociais, a primeira sobredeterminada pelo signo convencional na realidade e a 

segunda prescrita ―através da tradição e das estruturas imemoriais‖ (p.40). Assim, ainda que 

elas, as representações, façam parte de um inconsciente, do plano das ideias, do pensamento, 

elas tornam-se algo concreto e se constituem em um ambiente real, como se fossem uma 

realidade inquestionável. Charaudeau (2015) ratifica as ideias acima ao dizer que: 

 
Pode-se dizer que o mundo se apresenta sob uma aparência sensível ilusória, 

sendo a verdadeira vida ―ideal‖ (Platão); pode-se dizer que são os arquétipos 

do inconsciente que governam o homem (Jung), ou que este é significado 

enquanto ser social pelos mitos que seu grupo produz e pensados por eles 

próprios (Lévi-Strauss); pode-se dizer ainda que o conhecimento do mundo 

resulta de uma produção da mente, que constrói sistemas intelectivos 

segundo princípios de coerência – nós sempre o devemos a certo 

ordenamento do saber. (CHARAUDEAU, 2015a, p.199) 
 

 

 Charaudeau, ao tratar dos saberes que constituem representações sociais e que 

constroem o real ―como universo de significações‖ (p. 203), faz algumas considerações sobre 

o termo ―imaginários‖. Segundo ele, o imaginário é aquilo que se torna como verdade em 

termos de valores e/ou pensamentos que são considerados como verdadeiros pela sociedade. 

 Então, os imaginários nada mais são do que espelhos identitários. Mais 

especificamente, o imaginário social, por exemplo, é uma forma de imagem que busca 

interpretar a realidade, é da ordem do verossímil e resulta da dupla interação do homem 

(sujeito) com o mundo e entre os sujeitos. Neste sentido, a realidade não possui significação 

em si mesma, ela é construída quando interpelada. 

 Charaudeau (2015a) diz que ―A realidade tem, portanto, necessidade de ser percebida 

pelo homem para significar, e é essa atividade de percepção significante que produz os 

imaginários, os quais em contrapartida dão sentido a essa realidade‖ (p.203).  

 Portanto, na busca pela compreensão sobre o possível cruzamento das identidades 

(social/discursiva), nas crônicas em tela, salientamos a hipótese de que os imaginários 

reproduzidos na enunciação pelo enunciador Arnaldo Jabor (sujeito de papel) partem das 

vivências, da relação de percepção da realidade do Arnaldo Jabor (sujeito real) para com o 
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mundo, haja vista que o imaginário reproduzido pelo enunciador nas crônicas é uma imagem 

da realidade, ou melhor, uma imagem que interpreta a realidade. 

 Assim, encerramos o percurso teórico feito sobre o conceito de ethos. Partamos, agora, 

para o capítulo que apresentará conceitos e aplicações sobre ironia, nosso principal ponto de 

interesse na pesquisa que visa à investigação do ethos do sujeito discursivo Arnaldo Jabor. 
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4 . A IRONIA COMO ESTRATÉGIA DE LINGUAGEM 

 

 Em busca do potencial ethos irônico do sujeito enunciador Arnaldo Jabor, 

apresentaremos neste capítulo alguns conceitos importantes a respeito da ironia, a fim de 

identificarmos, primordialmente, as maneiras pelas quais ela se manifesta no texto através das 

recorrências linguísticas deixadas pelo enunciador. 

Para isso, partiremos de três eixos teóricos diferentes que buscam explicar como a 

ironia é constituída e os efeitos de sentido que produz. Primeiramente, partindo dos estudos de 

Beth Brait (2008) e de alguns filósofos revisitados por ela, faremos o percurso filosófico que 

busca os traços de personalidade e de formas de agir do locutor, porém refletidos no texto; 

em seguida, também citados por Brait, passearemos, rapidamente, pelos estudos da 

psicanálise freudiana que considera esse mecanismo uma inversão de sentido proposital; e, 

finalmente, apontaremos as perspectivas da ciência da linguagem que observa como esse 

mecanismo funciona na articulação linguística no âmbito do discurso.  

Para discutirmos esse aspecto, nos serviremos, primordialmente, das ideias sobre 

ironia advindas de autores como Beth Brait, em Ironia em perspectiva polifônica (2008), 

Ducrot (1984), em estudos acerca da noção sobre polifonia, Dominique Maingueneau, em 

Análise de texto de comunicação (2002), Patrick Charaudeau (2011)
6
, em Des catégories pour 

l‘humour. Précisions, rectifications, compléments e, finalmente, Ida Lúcia Machado (2014), 

em pesquisa sobre ironia como estratégia comunicativa argumentativa. 

 

4.1. Um percurso histórico-filosófico acerca da ironia 

 

 Para chegar aos estudos contemporâneos acerca da ironia, Brait (2008) faz um 

percurso histórico apontando para as concepções filosóficas e psicanalíticas sobre o referido 

recurso. Dessa forma, ela parte da reflexão de alguns filósofos pretendendo articular pontos 

importantes da tradição com as conquistas da análise do discurso. 

 Para isso, Brait inicia seu percurso histórico apresentando o conceito de ironia 

socrática, introduzido por Aristóteles. A esse respeito ela diz que: 

 
A postura desenvolvida por Aristóteles em relação à ironia, que inaugura e 

marca profundamente o que se entende por ―noção tradicional‖, poderia ser 

traduzida como ―espécie determinada de disposição e atitude intelectuais 

próprias de um tipo de homem‖. Essa configuração da ironia como atitude 

                                                           
6
 Tradução livre: Algumas categorias para o humor: definições, correções, complementações. 
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tem em Sócrates, como se sabe, o modelo primeiro de comportamento 

irônico, graças às técnicas desenvolvidas por esse filósofo, que consistiam 

basicamente em transformar uma frase assertiva em interrogativa com a 

finalidade de dar a entender ao interlocutor um desconhecimento ou a 

ausência de uma convicção em relação a um determinado tema. (BRAIT, 

2008, p.24) 

 

 A técnica de Sócrates relativamente à ironia consistia num jogo de perguntas e 

respostas, demonstrado nos diálogos platônicos. Tratava-se da simulação de ignorância do 

locutor que, ao fazer perguntas ao seu interlocutor, fingia aceitar as respostas dele, até que 

este percebesse os seus próprios erros de raciocínio. Neste caso, a ironia socrática vale-se da 

arte de se fazer humilde e colocar as pessoas em contradição com elas mesmas, obedecendo 

assim à máxima ―conheça-te a ti mesmo‖. 

 Todavia, uma problemática é levantada sobre a origem do estratégia irônica que é 

utilizado nos diálogos socráticos. Sócrates era o locutor desse tipo de ironia, porém, sabe-se 

que ele não escrevia, sendo Platão o autor dos textos que originavam a ironia socrática. Dessa 

forma, Brait (2008) cita Dilwyn Knox, autor do livro Ironia Medieval and Renaissance Ideas 

on Ironia, que questiona se o procedimento irônico enunciado por Sócrates não seria uma 

criação platônica, uma vez que ele é o criador dos textos. É como nos afirma ela ―Por meio de 

um jogo de perguntas e respostas, Sócrates vai minando as teses de seus interlocutores, como 

se pode observar na principal fonte de ironia socrática que são os diálogos de Platão, já que 

Sócrates nunca escreveu.‖ (BRAIT, 2008, p.26). 

 Aristóteles, citado por Brait (2008), atribui à ironia o sentido de atitude. Isso quer 

dizer que não se trata apenas de um recurso de linguagem, mas sim um traço de personalidade 

específico do enunciador do discurso, ―[...] Aristóteles coloca a ironia entre as atitudes 

fundamentais do ser humano [...]‖ (2008, p. 26). Em contrapartida, de acordo com Brait 

(2008), a problemática em torno de a ironia ser ou não uma característica de Sócrates ou 

Platão fez com que fosse distanciada a ideia da ironia socrática como atitude, ou seja, como 

um importante traço característico da personalidade do enunciador, aproximando-a da 

concepção de seu uso como construção discursiva, isto é, como recurso de linguagem. 

 Dessa forma, parece estabelecer-se uma diferença entre o eu-comunicante (Platão) e o 

eu-enunciador (Sócrates) dos textos platônicos no que tange ao uso da ironia. Não se trata 

mais de uma atitude irônica da personalidade socrática, mas sim do estabelecimento do 

enunciador, Sócrates, por Platão em seus textos.  

 Nas palavras de Beth Brait: 
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Nos textos platônicos, nos quais estão diferenciados enunciador e locutor, é 

plausível dimensionar a ironia socrática não em termos de atitude de um 

indivíduo chamado Sócrates, mas em termos de um locutor Sócrates 

instaurado por um enunciador reconhecido como Platão. (BRAIT, 2008, p. 

27) 

 

 

 Assim sendo, cria-se uma dimensão teórica contemporânea acerca do uso da ironia sob 

o ponto de vista filosófico, fazendo-se, então, a distinção da ironia como atitude e da ironia 

como linguagem. Isso quer dizer que esses procedimentos, ao mesmo tempo em que são 

distintos, se aproximam pelo fato da apreensão e compreensão da atitude irônica ser flagrada 

pela dimensão da linguagem. Isto é, mesmo considerando as atitudes irônicas filosoficamente 

ou um traço de personalidade do homem, na concepção de Aristóteles, a construção do 

sentido do que está em jogo neste processo dialógico entre locutor e interlocutor se dará 

somente pelo filtro da linguagem. 

 Portanto, não se pode desprezar a ideia de que esse processo dialógico contribui para a 

construção discursiva, sendo essas vozes instauradas, numa visão mais contemporânea, por 

estratégias de linguagem, dotadas de uma intencionalidade discursiva.  

 Nas palavras de Brait: 

 
A ideia tradicional de ironia socrática, ou seja, a maneira clássica de 

conceber esse fenômeno de linguagem, remete a questões bastante precisas 

sobre a dimensão enunciativa, discursiva da ironia. Esse diálogo se apresenta 

como uma estratégia irônica do ponto de vista filosófico. Mesmo respeitando 

essa perspectiva, é possível acrescentar uma dimensão teórica 

contemporânea que consiste em apreender esses diálogos como produção de 

linguagem que se dá no cruzamento de enunciações, de enunciadores e de 

locutores
7
. (BRAIT, 2008, p.29) 

  

 Ducrot (1984) desenvolveu uma concepção polifônica da ironia. Esta noção consiste 

em fazer a distinção entre o locutor e os enunciadores do discurso. Isso quer dizer que ele 

despreza o sistema unilateral de comunicação em que os parceiros envolvidos sejam apenas 

um emissor e um receptor. Ao contrário disso, Ducrot se preocupa em investigar as marcas 

deixadas no enunciado pelo locutor, sendo este o responsável pela enunciação.  

 Segundo Ducrot: 

 

Falar de modo irônico é, para um locutor L, apresentar a enunciação como 

expressando a posição de um enunciador E, posição cuja responsabilidade 

não é assumida pelo locutor L e, mais que isso, que ele considera absurda 

[...] a posição absurda é diretamente expressa (e não mais citada) da 

                                                           
7
 Grifos meus 
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enunciação irônica e, ao mesmo tempo, ela não é atribuída a L, já que este só 

é responsável pelas palavras, sendo os pontos de vista manifestados nas 

palavras atribuídos a uma outra personagem E. (DUCROT, 1984, p. 211) 
 

 

 Assim, a grande novidade quanto aos estudos acerca da polifonia instaurados por 

Ducrot e que lhe rende um grande mérito, se dá pelo fato de ele considerar que o locutor é 

capaz de pôr na cena discursiva outras vozes (enunciadores) que podem não ter relação direta 

com um sujeito real. Na verdade, Ducrot (1984) não se interessa pelo falante (sujeito) real, 

mas sim pelos enunciadores que se apresentam pelo discurso. Ou seja, interessa-se pelos 

sujeitos discursivos (vozes) aos quais os locutores poderão ou não se associarem. 

 Nas crônicas em tela, por exemplo, temos a presença de um sujeito empírico (Arnaldo 

Jabor), autor das crônicas, que projeta no discurso outra voz (enunciador Arnaldo). Esta, por 

sua vez, não tem a obrigação de se associar à voz do locutor, neste caso, Arnaldo Jabor. 

Assim, ele projeta para o discurso outra (s) voz (es) que dão conta de falar sobre os mesmos 

temas ligados à política. 

 Maingueneau (2002) utiliza o termo subversão da ironia e o aproxima do conceito de 

polifonia. Ele diz que a enunciação irônica apresenta a particularidade de desqualificar a si 

mesma. Isso quer dizer que, numa enunciação oral ou escrita, o enunciador poderá deixar 

marcas tanto de entonação, quando a enunciação é oral, quanto de recursos gráficos, quando a 

enunciação é escrita, podendo revelar a sua verdadeira intencionalidade discursiva. Ou seja, 

através dessas pistas, o Tu-destinatário pressupõe que se trata de uma enunciação irônica. O 

fato de o enunciador subverter a sua própria enunciação é denominado por Maingueneau 

(2002) como ironia. É o caso, por exemplo, do uso das aspas nas palavras, em certos 

contextos de uso, conforme será mostrado mais adiante. 

 Em outras palavras, podemos dizer que o enunciador atua sob máscaras. Ao subverter 

a sua enunciação, o que está em cena não é a imagem própria dele, porém uma imagem 

deflagrada pelo Tu-destinatário, através de escapes, como o escape irônico. É como podemos 

constatar no fragmento abaixo extraído do livro mencionado anteriormente: 

 
A enunciação irônica apresenta a particularidade de desqualificar a si 

mesma, de se subverter no instante mesmo em que é proferida. Classifica-se 

tal fenômeno como um caso de polifonia, uma vez que esse tipo de 

enunciação pode ser analisado como uma espécie de encenação em que o 

enunciador expressa com suas palavras a voz de uma personagem ridícula 

que falasse seriamente e do qual ele se distancia, pela entonação e pela 

mímica, no instante mesmo em que lhe dá a palavra. Ao dizer ―Que homem 

amável!...‖, referindo-se a um homem grosseiro, o enunciador atribui a 

responsabilidade dessa fala inadequada a um outro, colocando-o em cena em 

sua enunciação. (MAINGUENEAU, 2002, p. 175) 
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 Para este processo de encenação, Maingueneau classifica-o como um caso de polifonia 

irônica em que se tem na cena discursiva, de um lado, um sujeito empírico, dotado de uma 

intencionalidade discursiva e, de outro, a personagem a quem o enunciado concede o papel de 

encarnar uma encenação irônica pelo discurso, em que o primeiro (sujeito empírico) subverte 

os valores discursivos do segundo (personagem). 

 Além disso, ele reforça a questão da polifonia presente na enunciação irônica, ao dizer 

que é através da voz do enunciador que se percebe a voz dos outros, tornando-se estes os 

responsáveis pelo enunciado. Todavia, a problemática ocorre pelo fato de a ironia quase 

sempre ser ambígua, ―pois se mantém na fronteira entre o que é assumido e o que é rejeitado‖ 

(2002, p.175), causando assim para o Tu-destinatário um problema ainda maior que é da 

identificação se o enunciador está sendo irônico ou não. 

 Dito de outra forma, segundo Charaudeau (2011): 

 
O ato de enunciação faz coexistir o que é dito e o que é pensado. Este ponto 

é muito importante, pois é o que torna possível distinguir entre ironia e 

mentira. Ao mentir, o locutor deve fazer com que o receptor acredite que o 

dito corresponde ao pensado, enquanto na ironia o locutor deve fornecer ao 

receptor as pistas que lhe permitem entender que o que deve ser entendido é 

o inverso do que é dito. Daí, os sinais extra- verbais (entonação, 

mimetismo), os comentários co-textuais (comentários metalinguísticos, 

modificadores, distanciadores (aspas, "sic", "suposto", tipografia) que 

permitem efetuar essa reversão ou conversão). Mas deve-se acrescentar 

que, se na ironia, o dito e o pensado coexistem para que o interlocutor 

descubra que o primeiro é apenas uma falsa aparência atrás da qual 

esconde outra afirmação, do ponto de vista axiológico, o dito é destruído 

automaticamente assim que o pensado é descoberto. [...] O sarcasmo e a 

ironia participam do mesmo processo enunciativo em que aparece uma 

dissociação entre o eu-locutor que leva um pensamento e o eu-

enunciador que expressa um dito. Mas eles se distinguem na ironia, há 

discordância entre o dito e o pensado, polarizado de forma diferente, 

enquanto no sarcasmo, o pensado e o dito são ambos negativamente 

polarizados, mas com uma hiperbolização do negativo expresso pelo dito. 

Na ironia, o receptor é colocado em posição para descobrir algo escondido, 

no sarcasmo não.
8
. (CHARAUDEAU, 2011, pp. 9-43) 

                                                           
8
 Tradução livre: L‘acte d‘énonciation fait coexister ce qui est dit et ce qui est pensé. Ce point est très important, 

car c‘est ce qui permet de distinguer l‘ironie du mensonge. Dans le mensonge, le locuteur doit faire croire au 

récepteur que le dit correspond au pensé, alors que dans l‘ironie, le locuteur doit fournir au récepteur les indices 

qui lui permettent de comprendre que ce qu‘il faut comprendre est l‘inverse de ce qui est dit. D‘où les índices 

paraverbaux (intonation, mimique clin d‘œil), co-textuels (commentaires métalinguistiques, les modalisateurs, 

les distanciateurs (guillemets, « sic », « censé », typographie) lui permettant d‘opérer ce renversement ou cette 

conversion. Mais il faut ajouter que, si dans l‘ironie le dit et le pensé coexistent pour que l‘interlocuteur 

découvre que le premier n‘est qu‘un faux-semblant derrière lequel se cache une autre affirmation, du point de 

vue axiologique, le dit se détruit automatiquement dès lors que le pensé a été découvert. [...] Sarcasme (ou 

raillerie) et ironie participent du même processus énonciatif dans lequel apparaît une dissociation entre le Je-

locuteur porteur d‘un pensé et le Je-énonciateur exprimant un dit. Mais ils se distinguent en ce que dans l‘ironie, 

il a discordance entre le dit et le pensé, différemment polarisés, tandis que dans le sarcasme, pensé et dit sont 
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Nesse sentido, Charaudeau (2011) ao fazer a distinção entre o ato de dizer e pensar na 

enunciação, retoma a teoria sobre a polifonia irônica. Ou seja, a partir da distinção entre 

locutor e enunciador, a ironia se constitui por meio do jogo de dissociação entre o que é dito e 

o que é pensando. Como já fora mencionado em linhas anteriores, a polifonia ocorre quando o 

locutor projeta para o discurso outras vozes que não sejam exatamente a dele. A ironia, neste 

contexto, emerge da relação entre o que Eu-Comunicante pensa, implicitamente, com o que o 

Eu-enunciador diz, explicitamente. É justamente a partir dessa relação de contrários ―pensar e 

dizer‖, ―implícito e explícito‖, que acontece o efeito polifônico irônico, já que a ironia 

consistiria em dizer uma coisa ao tentar dizer ou implicar o contrário. 

 Retomando a linha de pensamento da apresentação de uma perspectiva histórica e 

filosófica de investigação sobre o surgimento e uso da ironia na construção do discurso, 

afastemo-nos das concepções defendidas por Aristóteles, citado por Brait (2008), instauradas 

por meio dos diálogos socráticos, e abordemos um pouco sobre os ideais defendidos por 

Friedrich von Schlegel (1991), que é mencionado também por Brait (2008) e que apresenta a 

ironia sob uma perspectiva conceitual romântica. 

 De acordo com ela, o referido autor ―coloca a ironia como o elemento que garante ao 

poeta a liberdade de espírito.‖ (p.30). Essa concepção introduz a noção filosófica de ironia 

socrática na dimensão literária: ―A ironia é a única dissimulação absolutamente involuntária e 

no entanto refletida [...]‖ (2008, p.30). Isso quer dizer que a noção filosófica apresentada 

estaria contida num esfera literária, de modo que, sob este olhar, consideramos a ironia não 

apenas como atitude, mas principalmente como uma ferramenta utilizada natural e 

involuntariamente no discurso literário, como se fosse uma válvula de escape. 

 Nesse sentido, Shlegel (1991) apresenta o conceito de ironia, fazendo-nos acreditar 

que a mesma estaria ligada diretamente a um fazer literário, neste caso, à poesia, distinguindo-

se, dessa maneira, dos ideais defendidos pela retórica. Desse contexto, surge então o conceito 

filosófico-literário da ironia romântica, que, ao mesmo tempo em que se liga à concepção de 

poesia, parte também de motivações filosóficas. 

Nas palavras de Brait, as motivações ou posturas filosóficas 

 
concernem às relações existentes entre o eu e o mundo, a negação do caráter 

―sério‖ ou ―objetivo‖ do mundo exterior e, consequentemente, a afirmação 

do poder criativo do sujeito pensante, o nascimento da situação irônica como 

um deslocamento entre o real e o imaginário, a lúcida intencionalidade do 

                                                                                                                                                                                     
tous deux polarisés négativement, mais avec une hyperbolisation du négatif exprimée par le dit. Dans l‘ironie, le 

récepteur est mis en position d‘avoir à découvrir quelque chose de caché, pas dans le sarcasme. 
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ironista que tende a tornar-se um observador crítico, a máscara do poeta que 

guarda uma certa transparência, diferenciando-se radicalmente do mentiroso 

ou do hipócrita [...]. (BRAIT, 2008, p.34) 
 

 

 Sabe-se que uma das principais características do surgimento dos primeiros 

românticos está voltada para a relação do sujeito com o mundo e consigo mesmo. Estamos 

falando de um eu isolado do mundo e que, por vezes, rejeita a si próprio. A ironia romântica, 

nesse sentido, e como apresentado na citação acima, concentra-se na tentativa de esse eu 

suportar a própria situação em que se coloca. Ou seja, a situação irônica atravessa a relação 

entre o que é real e o que é imaginário, vivenciada por um eu que busca se equilibrar em meio 

a este conflito existencial. 

 Enquanto em Sócrates tem-se o debate de ideais com um interlocutor ―real‖, na ironia 

romântica, a reflexão do artista parte do diálogo consigo próprio no interior da obra literária, 

no sentido de fazer a tomada de uma consciência de si. Assim, o poeta-filósofo, através da 

ironia romântica, permite se conhecer a partir do movimento de entrar e sair de si. Seguindo 

esta linha de pensamento, Beth Brait (2008) denomina a atitude da ironia romântica como 

―dialética da reflexão‖ e diz que: ―[...] a poesia romântica exprime a postura de o sujeito 

―olhar-se ao mesmo tempo em que olha o mundo‖.‖ (p.33). Dialogando com o corpus desta 

pesquisa, parece ser isso o que identificamos em Jabor: ao olhar o mundo político, ele olha 

para si mesmo e assim permite que flagremos o seu ethos. 

 Sendo assim, temos um conceito formado para a ironia schlegeniana: ao se assimilar à 

figura de Sócrates na ironia romântica, temos à mostra a exposição dos limites do artista e de 

sua arte. Então, a ironia passa a ser objeto de reflexão em função da arte, desvelando, assim, 

as atitudes daquele que cria, neste caso, o poeta-filósofo. Neste sentido, deve-se entender 

como atitude, na ironia romântica, a desnudez existencial de um eu que emerge do seu mais 

profundo íntimo. Em outras palavras, ―A ironia romântica pode ser traduzida como ‗o meio 

que a arte tem para se auto-representar‘ como articulação entre filosofia e arte, poesia e 

filosofia, na medida em que não estabelece fronteiras entre princípio filosófico e estilo 

literário.‖ (BRAIT, 2008, p.34). 

 Antes de darmos continuidade à investigação do percurso filosófico e histórico sobre o 

estudo da ironia, com base nas pesquisas arroladas por Beth Brait (2008), é importante 

esclarecer que, ao fazermos o levantamento dos percursos e percalços acerca desse estudo, 

não se tem como objetivo principal apontarmos para a importância do uso da ironia no 

idealismo alemão (o Romantismo) ou para os diálogos socráticos desenvolvidos por Platão. 

Interessa-nos, de fato, a observação da ironia como mecanismo linguístico-discursivo atuante 
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no âmbito de uma construção discursiva determinada. Entretanto, fazer este levantamento 

histórico parece-nos interessante por colocarmos em evidência que o uso desse traço de 

linguagem não é uma criação inédita, mas sim surge nos primórdios da filosofia. 

 Dando continuidade a este percurso, pode-se destacar que a concepção instaurada 

sobre a ironia socrática e a romântica abriu margem para que outros filósofos dessem 

continuidade ao estudo sobre ela. Brait (2008) nos apresenta em seu livro o filósofo 

dinamarquês Kierkegaard, que, ao mesmo tempo em que retoma os conceitos já 

desenvolvidos, coloca-os em confronto. De certa forma, ele sobrepõe o conceito de ironia 

socrática ao de Schlegel, ao afirmar que a ironia não faz parte de um processo literário 

estruturado, específico de um texto, porém é característica fundamental que demarca os traços 

de personalidade do escritor.  

 Dessa forma, em uma perspectiva mais contemporânea, se pensarmos a questão da 

ironia retomada por Kierkegaard como traço de personalidade do escritor ou marca imanente 

de certos tipos de texto, como na poesia romântica alemã, podemos retomar a noção sobre as 

identidades discursivas e sociais, já apresentadas no capítulo anterior, e promover o cotejo 

com a visão filosófica acerca da ironia. 

 Em outras palavras, uma vez que, do ponto de vista socrático, a ironia é considerada 

como ―atitude do homem‖, ou seja, marcas da personalidade de um sujeito comunicante, 

estamos falando não somente de uma característica do ponto de vista da linguagem, porém de 

traços de personalidade imanentes a uma identidade social. Nesse sentido, a ironia é a marca 

registrada e reveladora do caráter psicossocial deste sujeito; ele se revela por aquilo que é e 

não pelo que diz, o que também acaba contribuindo para a construção de um ethos, pois para 

Charaudeau ―[...] as maneiras de ser comandam as maneiras de dizer, portanto, as ideias.‖ 

(2015a, p.118) 

Em contrapartida, o conceito defendido por Schlegel vai ao encontro da ideia que 

temos sobre a formação de uma identidade discursiva. Nesse sentido, Beth Brait nos diz que: 

 
De uma perspectiva discursiva, não se pode deixar de aproveitar, por meio 

de uma releitura, a ideia da presença de marcas da enunciação irônica, 

detectadas a partir de um discurso literário. Se para Kierkegaard a ironia é 

uma postura do escritor, do homem que produziu determinado tipo de 

literatura, para um analista de discurso esse é um dado que só pode ser 

constatado, analisado e interpretado por meio de textos produzidos por 

esse autor que – configurando um traço essencial do discurso – 

permitam caracterizá-lo como “um escritor irônico”, ou mesmo uma 

“personalidade irônica”, no caso de haver algum interesse em 

extrapolar o texto e traçar a biografia do indivíduo. (BRAIT, 2008, p. 40-

41) 



61 
 

Assim, a ironia é flagrada também como traço da identidade de um sujeito que se 

apresenta por aquilo que diz. Ou seja, ela é a ferramenta materializada no discurso em si. 

Neste caso, podemos, por exemplo, dizer que ―este discurso é irônico‖, mas, não podemos 

afirmar ―o escritor do texto é irônico‖, se não conhecermos de fato a identidade social deste 

eu-comunicante ou da instância comunicante. Analogamente, é possível salientar que certo 

eu-enunciador configura-se sob um ethos irônico. 

 

4.2. A ironia sob a perspectiva psicanalítica 

 

Diferentemente da teoria filosófica, sob a perspectiva psicanalítica, Brait (2008), ao 

citar Freud, faz menção ―aos processos de figuração do sonho‖, e mostra que o psicanalista, 

considerando o sonho uma atividade humana do subconsciente, sustenta que uma coisa pode 

significar seu contrário. Partindo deste pressuposto, se considerarmos a ironia como inversão 

apoiada na questão do sonho, ela também seria, hipoteticamente, obra do inconsciente, 

podendo querer expressar o contrário do que realmente está expresso. 

 Brait (2008), ao parafrasear Freud, não leva em consideração apenas o locutor e o 

processo instaurador da ironia, como também o ouvinte e os aspectos que os envolvem, no 

sentido de produção discursiva e de seu efeito no inconsciente. Assim, afirma que o ironista 

diz o contrário do que quer sugerir, todavia insere na mensagem um sinal que acaba por 

prevenir o interlocutor de suas reais intenções, ajudando-o na decodificação da mensagem 

contrária.  

 Essa perspectiva vai ao encontro do que Maingueneau (2002) fala sobre o termo 

subversão da ironia, quando ele afirma que a enunciação irônica apresenta a particularidade 

de desqualificar a si mesma, de modo que o enunciador pode deixar pistas no enunciado que 

deflagram a sua verdadeira intencionalidade. Vejamos o trecho em que Freud deixa evidente 

esta questão. 

A única técnica que caracteriza a ironia é a representação pelo contrário. 

Pode ser que a representação pelo oposto agradeça o favor de que desfruta 

sem qualquer necessidade de remissão ao inconsciente. Refiro-me à ironia 

muito próxima ao chiste e contada entre as subespécies do cômico. Sua 

essência consiste em dizer o contrário do que se pretende comunicar a outra 

pessoa, mas poupando a esta uma réplica contraditória fazendo-lhe entender 

– pelo tom de voz, por algum gesto  simultâneo, ou (onde a escrita está 

envolvida) por algumas pequenas indicações estilísticas – que se quer dizer o 

contrário do que se diz. A ironia só pode ser empregada quando a outra 

pessoa está preparada para escutar o oposto, de modo que não possa deixar 

de sentir uma inclinação a contradizer.  (FREUD, apud BRAIT, Pag. 55) 
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 Dessa forma, podemos depreender que, em Freud, o mecanismo irônico é fruto de um 

(IN) consciente, haja vista que o próprio autor afirma que, por motivos quaisquer, a todo o 

momento, o ser humano utiliza do sentido contrário para expressar o que realmente quer 

dizer. Essa afirmação nos dá a entender que se trata de uma característica inerente a qualquer 

pessoa, ou seja, todos têm, caracteristicamente, a facilidade de produzir sentenças contrárias 

ao que se propõem expressar. Mas, ao mesmo tempo em que este mecanismo é gerado a partir 

de um desejo inconsciente, é também fruto de uma produção discursiva dotada de 

intencionalidade, pois o locutor, conforme visto no trecho acima, visa que o seu interlocutor 

capte as pistas deixadas por ele no texto e corresponda ao efeito irônico produzido. 

  Parafraseando Freud (1969), quando ele se refere ao processo de construção da ironia, 

considera que é no outro que a ironia tem sentido, pois há uma espécie de triângulo da ironia, 

em que ela se concretiza quando atinge o eu consciente, aquele que analisa, pensa e reflete, o 

outro, ao qual quero causar determinado efeito e o eu inconsciente, aquele que possui um 

aparato de informações referentes ao tema tratado que me permite inferir certas afirmações no 

plano da consciência.  

 Desse modo, podemos promover o diálogo com o quadro dos sujeitos proposto por 

Charaudeau (2008). Ela diz que, em uma ponta do discurso, tem-se um eu- consciente (que 

analisa, pensa e reflete), o que corresponde ao EU-comunicante (ser social). Este projeta para 

o discurso um EU-enunciador (ser de fala – [in] consciente) que vai em direção a um TU-

destinatário idealizado (o outro ao qual se quer causar determinado efeito – ser de fala 

também [in] consciente). A problemática está na correspondência ou não entre o TU-

destinatário e o TU-interpretante, pois, segundo a concepção freudiana, o efeito irônico 

acontece somente quando o outro ao qual se pretende atingir apreende o sentido irônico e, 

então, movimenta-se do plano da inconsciência para a consciência.  

 Em esquema temos o pressuposto: 
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Fig. 07: Representação do processo da construção da ironia em Freud 

 

 Brait (2008) ajuda-nos a compreender melhor o esquema ao dizer que: 

 

Ao chamar a atenção para o caráter alusivo da ironia, e para as formas como 

o ―eu‖ e o ―outro‖ participam ativamente desse ―jogo de representações‖, a 

concepção freudiana de ironia procura evidenciar, como ressalta Assoun, que 

―o percurso em direção à verdade‖, é feito pela contramão, mas que o locutor 

conta com a sintonia do seu interlocutor. Ou seja: ―É de fato no espírito do 

destinatário que a verdade irônica faz eclodir seu efeito, mas de maneira a 

estabelecer uma sequência de três elementos: o eu consciente, o outro e o eu 

inconsciente‖ (1980ª,p.165). (BRAIT, 2008, p. 58). 
 

 

Em consonância com o excerto, Charaudeau (2011) diz que a ironia é colocada em 

cena em uma relação triangular. Segundo ele, o locutor, também chamado aqui por Eu-

comunicante, sujeito que possui uma identidade social, se dirige a um interlocutor com sua 

própria identidade social, através da imagem de um destinatário ou Tu-destinatário com uma 

identidade discursiva idealiza pelo locutor, visando um determinado alvo. Ou seja, o locutor 

vai em busca de um destinatário idealizado para o discurso a fim de que o mesmo corresponda 

às suas expectativas, para que, assim, ambos possam ir em direção ao alvo da ironia. 
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Em esquema nós temos: 

 

 

Fig. 08: Representação do triângulo irônico. 

 

 

É como podemos constatar, no exemplo a seguir, extraído da crônica ―O dia D Dilma‖ 

(2016). A mesma encontra-se na íntegra nos anexos deste trabalho. 

  
Eu sou inocente, pura, não tenho dinheiro na Suíça, e toda minha paixão 

lancinante pelo povo brasileiro foi confundida com desonestidade e 

incompetência. As massas ainda vão sentir a minha falta, debaixo de um 

governo neoliberal que só pensa em contabilidade. (Jornal O Globo online – 

30 de agosto de 2016) 

 

 

  No exemplo, o enunciador simula um possível discurso de defesa, da ex-presidente 

Dilma Rousseff, em relação às acusações recebidas de ter cometido crime de responsabilidade 

fiscal. Nesse contexto, ele utiliza expressões nominais que deflagram um teor de ironia. 

Termos como inocente, pura e paixão lancinante são utilizados intencionalmente para 

produzirem efeito de sentido contrário. Ou seja, essas expressões, no contexto da crônica, não 

colocam Dilma em uma posição de vítima, mas sim de culpada diante das acusações sofridas. 

 Em suma, nós temos um Eu-comunicante, Arnaldo Jabor, sujeito que possui uma 

identidade social, que se transveste da imagem de um enunciador, Arnaldo Jabor discursivo, 

de ―papel‖. Este se dirige a um interlocutor, um Tu-destinatário idealizado, os possíveis 

leitores da crônica, convidando-os, através dos recursos argumentativos dos quais dispõe, a 

irem em direção ao alvo da ironia, neste caso, Dilma Rousseff. 

 Retomando a perspectiva freudiana acerca da ironia, referente aos sinais que estão 

presentes na mensagem irônica e que alertam o interlocutor, Freud recorre à enunciação e 

observa a relação entre o sujeito e sua linguagem, o sujeito e o outro (direção em que ocorre a 

produção da ironia). Em síntese, ao tratar da ironia sob o viés da psicanálise, seu olhar centra-

se na interação entre os sujeitos e nos aspectos que dizem respeito tanto à dimensão 
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consciente existente na produção do discurso, quanto à sua dimensão inconsciente ou pré-

consciente. 

 Portanto, ainda que sua análise seja voltada para o campo da psicanálise, ele não 

despreza o fato de que o mecanismo irônico deva ser também observado pelo exame da 

mensagem, ou melhor, da linguagem. Os sinais que alertam o interlocutor para a captação do 

efeito irônico produzido na mensagem ocorrem a partir da manifestação desses na linguagem, 

seja na modalidade oral ou escrita. O cerne de sua discussão é se o efeito irônico é produzido 

de maneira consciente ou inconsciente e a forma como está sendo concebido pelo interlocutor 

da mensagem.  

 Concordando também que a ironia é um recurso expressivo da linguagem e que deva 

ser observada no e pelo discurso, partamos para as concepções mais atuais sobre ela a partir 

das perspectivas da ciência da linguagem com as quais este trabalho mantém maior diálogo, 

haja vista que são as recorrências linguísticas identificadas nos textos analisados que 

deflagrarão um possível ethos irônico do enunciador. 

 

4.3. A ironia sob a perspectiva da ciência da linguagem 

 

 Tendo, neste trabalho, como foco principal a investigação de um possível ethos irônico 

nas crônicas político-sociais de Arnaldo Jabor, se faz necessário apresentarmos noções 

introdutórias sobre ironia correspondentes ao que figura no ―Dicionário de Análise do 

Discurso‖ (2016) e, assim, filiar, fundamentalmente, o trabalho a uma delas. São quatro, no 

total, as teorias sobre ironia identificadas no ―Dicionário de Análise do Discurso‖ (2016), 

algumas já citadas anteriormente e retomadas aqui a título de comparação. 

 A primeira, denominada por Ironia como tropo, de acordo com a tradição retórica, 

indica uma atitude enunciativa com efeito antífrase ou uma divergência não muito clara entre 

sentido literal e figurado. A ironia, nesta concepção, é deflagrada pela enunciação que fornece 

os indícios de ironia tanto na escrita quanto na oralidade. Na escrita, por exemplo, mediante o 

uso de palavras que não são as do locutor ou por reticências e pelo recurso ao itálico. Na 

oralidade, por uma entonação ou mímica. 

  A segunda, Ironia como menção, está ligada diretamente ao contexto da enunciação. O 

locutor estaria habilitado a mencionar um ponto de vista, que não teria relação com o dele, 

mas com de outra personagem, de modo que possibilitasse o deslocamento do contexto, a fim 

de criar certa confusão na compreensão do seu interlocutor.  
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Já a Ironia como polifonia refere-se à concepção defendida por Ducrot (1984) que faz 

a distinção entre locutor (L) e enunciador (E) na enunciação. Segundo esta concepção, ―Falar 

de modo irônico é, para um locutor L, apresentar a enunciação como expressando a posição 

de um enunciador E, posição cuja responsabilidade não é assumida pelo locutor L e, mais que 

isso, que ele considera absurda [...]‖ (DUCROT, 1984, p.211 apud CHARAUDEAU; 

MAINGUENEAU, 2016, p.291).  

Por último, a Ironia como paradoxo consiste no ato de o locutor invalidar sua própria 

enunciação através do seu fazer enunciativo. Ou seja, é quando o locutor produz o enunciado, 

mas mantém um caráter duvidoso em relação a ele, deixando um tanto obscuras as suas reais 

intenções quanto ao que se propõe a dizer. 

 Assim, a partir dessas noções iniciais, podemos fazer um paralelo com o corpus sobre 

o qual se debruça esta pesquisa e levantarmos hipóteses sobre as possíveis filiações entre o 

trabalho em andamento e duas das noções apresentadas. Ainda que não tenhamos neste 

capítulo uma análise concreta do ethos projetado nas crônicas de Arnaldo Jabor, podemos 

depreender, pelas leituras prévias, que o enunciador das crônicas focalizadas se comporta 

ironicamente e quase sempre de duas maneiras: a primeira, com uma atitude enunciativa com 

efeito antífrase, deflagrada no próprio conteúdo, a partir do uso, por exemplo, de recursos 

gráficos no plano da expressão, como é o caso das aspas. Quanto ao uso das aspas, 

 Charaudeau (2011) nos afirma que: 

 
[...] na ironia o locutor deve fornecer ao receptor as pistas que lhe permitem 

entender que o que deve ser entendido é o inverso do que é dito. Daí, os 

sinais extras verbais (entonação, mimetismo), os comentários co-textuais 

(comentários metalinguísticos, modificadores, distanciadores, como as 

aspas, "sic", "suposto", tipografia, que permitem efetuar essa reversão ou 

conversão).
9
. (CHARAUDEAU, 2011, p.20) 

 

 

 Vejamos o exemplo indicado a seguir, extraído da crônica O golpe, o golpe, o golpe 

(2016): 

 

É um golpe feio a arrogante ―presidenta‖ pedir sanções contra o Brasil a 

países vagabundos da Unasul bolivariana... A presidenta do Brasil fala mal 

do Brasil no mundo todo. Pode? (Jornal O Globo online – 05 de Julho de 

2016) 

                                                           
9
 Tradução livre: [...] dans l‘ironie, le locuteur doit fournir au récepteur les indices qui lui permettent de 

comprendre que ce qu‘il faut comprendre est l‘inverse de ce qui est dit. D‘où les indices paraverbaux (intonation, 

mimique clin d‘œil), co-textuels (commentaires métalinguistiques, les modalisateurs, les distanciateurs 

(guillemets, « sic », « censé », typographie) lui permettant d‘opérer ce renversement ou cette conversion). 
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De acordo com o contexto em que a crônica foi escrita, o uso das aspas na palavra 

―presidenta‖ subverte a imagem de Dilma como autoridade máxima para exercer um cargo tão 

eminente, provocando assim um efeito de ironia que leva ao descrédito a atuação de Dilma 

Rousseff como Presidenta do Brasil. Ou seja, temos a ocorrência de uma atitude enunciativa 

com efeito antífrase. 

 A segunda maneira é a que concerne à teoria da ironia como polifonia, já que é 

possível que façamos a distinção entre a voz do locutor L e dos enunciadores E. É a partir da 

forma como as vozes discursivas (a dos enunciadores) se comportam linguístico-

discursivamente que podem ser deflagrados os efeitos irônicos provocados pela enunciação. 

Nesse sentido, tem-se uma relação direta com a teoria postulada por Charaudeau (2008) sobre 

o ato de linguagem como encenação e os sujeitos da linguagem na interação. 

Sobre isso, Charaudeau diz que: 

 
O ato de linguagem não deve ser concebido como um ato de comunicação resultante 

da simples produção de uma mensagem que um Emissor envia a um Receptor. Tal 

ato deve ser visto como um encontro dialético (encontro esse que fundamenta a 

atividade metalinguística de elucidação dos sujeitos de linguagem) entre dois 

processos:  

- processo de Produção, criado por um EU e dirigido a um TU-destinatário. 

- processo de Interpretação, criado por um TU‘-interpretante que constrói uma 

imagem do EU‘ do locutor. (CHARAUDEU, 2008, p. 44) 

 

 Como exemplo, no trecho transcrito acima e extraído da crônica O golpe, o golpe, o 

golpe, ao ser proferida no discurso a palavra ―presidenta‖, temos a presença da voz do locutor 

que utiliza a palavra na construção de seu texto, mas o efeito irônico somente é constituído a 

partir da voz discursiva, ou seja, a do enunciador que subverte o sentido da palavra. Por isso, a 

importância de ser feita a distinção entre locutor e enunciador, uma vez que, no processo de 

interpretação, o TU-interpretante constrói uma imagem do EU‘ do locutor, de modo que não 

se pode afirmar com veemência ―este locutor é de personalidade irônica‖, mas sim ―parece 

que este locutor quer se mostrar irônico a partir da voz que fala por ele‖. É importante frisar 

que nos exemplos em que temos o uso das aspas instaura-se o efeito polifônico, pois as aspas 

são as responsáveis em fazer a distinção entre a voz do locutor e a discursiva, todavia, nem 

toda relação polifônica exige o uso das aspas. 

Dessa forma, fazendo a relação entre a perspectiva dialética sobre o ato de linguagem 

e a teoria sobre a ironia como polifonia, podemos chegar ao cruzamento entre os sujeitos da 

linguagem, em que, teoricamente, numa situação de comunicação, temos: de um lado, um 

locutor (ser social) que projeta para o discurso um ou vários enunciadores (seres da fala). Do 
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outro lado, um Tu-destinatário (ser de fala), que é a imagem criada pelo sujeito comunicante 

do Tu-interpretante, como destinatário ideal para a situação de comunicação. Contudo, neste 

ínterim, o que nos interessa para que possamos deflagrar uma atitude irônica, seguindo a 

perspectiva polifônica sobre a ironia, é o comportamento discursivo do (s) enunciador (es), 

seres de fala projetados para a encenação de linguagem. 

 Ida Lúcia Machado (2014) apresenta várias vertentes sobre o recurso da ironia, 

considerando este ―[...] um fenômeno linguageiro que aparece como um meio de comunicação 

suscetível de criar estratégias argumentativas [...]‖ (p.01). 

 Assim, ela apresenta a ironia, inicialmente, como um ―paradoxal meio de 

comunicação‖ (p.02), uma vez que o seu uso, ao mesmo tempo em que pode soar como 

humor para uns, pode se apresentar de maneira agressiva para outros; como também aparecer 

como uma construção sintática inteligente para uns, porém, como um deboche para outros. 

Todavia, na maioria das vezes, a ironia tende a ser mal vista, justamente pelo mal estar que a 

mesma pode causar, e o sujeito irônico, que por sua vez se transveste desta imagem, quase 

sempre é temido ou visto até mesmo de maneira negativa. 

 O que é válido enfatizar aqui é que a ironia funciona como uma personagem que 

desvela várias faces no decorrer de uma enunciação.  Ao mesmo tempo em que surge no 

enunciado com certo ar inocente, poderá causar efeitos de provocação que levam a um mal 

estar. Neste sentido, temos, segundo Ida Lúcia (2014), a ironia como fruto de um cruzamento 

de vozes, um jogo de encenação polifônico, em que, na grande cena discursiva, a voz do Eu- 

comunicante pode ser ocultada pela voz do enunciador irônico, que, por sua vez, exige do Tu-

destinatário que tire determinadas conclusões a partir daquilo que lhe é mostrado.  

Além disso, Ida Lucia (2014) também nos faz crer que a Ironia exerce certo papel 

social, ao afirmar que: 

 
[...] o que seria de nós sem uma boa dose de autocrítica nesse mundo de 

signos e de convenções, mundo que nos obriga a adotar certos papéis sociais 

e, em decorrência destes, comportamentos mais ou menos codificados? Sem 

a liberdade de rirmos de nós mesmos e do que não aprovamos na vida em 

sociedade ainda que o façamos por meio de um riso discreto? Pois a ironia 

sabe também ser discreta. Sem ela, como contestar de modo amável e 

sorridente algo que escutamos ou vemos e com o qual não concordamos? Ou 

então, como enfrentar – sem outras armas que as palavras – os ditos 

construídos propositalmente para nos desestabilizar? (MACHADO, 2014, 

p.02) 
 

 Se tomarmos como verdade esta teoria, poderemos então dizer que a ironia funciona 

como uma importante ferramenta de linguagem que transita cotidianamente entre as relações 
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sociais, uma vez que o seu uso, ainda que não consciente, é capaz de revelar as tensões dos 

mais diferentes níveis entre os sujeitos, assim, funcionando, conforme já dito, como uma 

válvula de escape. Então, a ironia funciona como um mecanismo utilizado por um Eu (in) 

consciente para questionar os valores que são compartilhados entre os diferentes sujeitos em 

sociedade.  

 Sabe-se que ela é um importante recurso utilizado para a compreensão e representação 

do mundo. Isso quer dizer que o seu uso revela, mesmo implicitamente, um ponto de vista 

sobre as coisas do mundo. Indo mais além, ainda que produza efeitos de humor, como na 

maioria das vezes, sua função não é a de estar a serviço do riso, ao contrário disso, o humor é 

uma consequência da ironia, é um efeito de caráter de sentido revelador sobre as coisas do 

mundo e a sua compreensão depende de uma competência discursiva
10

 tanto da instância 

produtora quanto do destinatário, ou seja, dos seus conhecimentos prévios de crença e de 

mundo sobre o que está em jogo na cena discursiva.  Em outras palavras, não basta apenas ser 

irônico, deve-se saber jogar com as palavras. 

 Nas palavras de Beth Brait: 

 
Necessariamente, e aceitando-se que texto e discurso são processos que 

implicam produção e recepção, ou seja, sujeitos envolvidos em uma 

interação, a perspectiva interessa-se também pelo destinatário que, assim 

como seu parceiro, detém diferentes papéis, aparecendo como receptor, 

interlocutor, ouvinte, enunciatário, leitor, e cuja função ativa no discurso 

será participar da dimensão significativa, na medida em que é o ponto visado 

pelas estratégias elaboradas pelo produtor. (BRAIT, 2008, p. 15) 

 

 Isso quer dizer que o uso do recurso da ironia também deve obedecer às regras 

estabelecidas pelo contrato de comunicação. O Eu-comunicante produz o seu discurso 

visando a um destinatário ideal, vale-se de estratégias e recursos, como o da ironia, 

acreditando que o seu interpretante corresponda às suas expectativas discursivas projetadas 

sobre o Tu-destinatário e, neste caso, que este seja competente o suficiente para decodificar os 

implícitos. Eis a importância da instância enunciativa de conhecer o movimento do outro, pois 

as estratégias são postas em cena previsivelmente de acordo com a maneira pela qual o outro 

se comporta discursivamente. 

 Retomando a questão mencionada acima sobre humor, Maucione (2011) considera 

que:  

                                                           
10

 Charaudeau, no Dicionário de Análise do Discurso (2016), define competência discursiva como aquilo que 

exige de todo sujeito a aptidão para manipular-reconhecer os procedimentos de encenação discursiva que farão 

eco às coerções situacionais e os saberes de conhecimento e de crença supostamente partilhados que 

testemunham um certo posicionamento. (p. 102). 
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A ironia pode ser uma forma de causar humor, já que ocorre por meio de 

uma contradição, mas muitas vezes, contrariamente ao humor, leva ao 

espanto e à revolta, não podendo, portanto, englobar os dois em um conceito 

comum. O humor necessita de um significante, enquanto que a ironia busca 

alcançar um objeto, por meio de elementos pragmáticos. (MAUCIONE, 

2011, p.23) 
 

 

 As palavras de Maucione (2011) nos fazem retomar a teoria sobre ironia desenvolvida 

por Henri Bergson a qual fora mencionada no livro O riso: ensaio sobre a significação do 

cômico (2001). Parafraseando-o, vale dizer que a existência de dois sentidos possíveis e 

opostos na mesma frase é um importante mecanismo do riso. Neste sentido, Bergson define a 

ironia como a descrição minuciosa do ideal como se fosse de fato a inversão de valores 

(efeito antífrase) com fins cômicos. Assim, vejamos que 

 

exprimir honestamente uma ideia desonesta, tomar uma situação escabrosa, 

um ofício humilde ou um mau comportamento e descrevê-los em termos de 

estrita respectability, tudo isso geralmente é cômico... Uma palavra basta às 

vezes, desde que... nos revele, de algum modo, uma organização moral da 

imoralidade. (BERGSON, 2011, p. 94) 
 

 

 Para Bergson (2011), não há comicidade fora do que é propriamente humano, ela 

ocorre quando inconscientemente imprimimos nas coisas algo de humano, seja devido à 

―semelhança com o homem, à marca que o homem lhe imprime ou ao uso que o homem lhe 

dá‖. (p.12). 

 De acordo com o teórico, para compreender o riso, impõem-se colocá-lo no seu 

ambiente natural que é a sociedade, de modo a determinar-lhe uma função social. Então, o 

riso deve ter uma significação social a fim de corresponder a certas exigências da vida em 

comum. É o caso, por exemplo, quando ele afirma que ―o riso parece precisar de eco‖, (p.13). 

Isso quer dizer que o riso é sempre o riso de um grupo, de modo que estaria interligado aos 

imaginários sociais compartilhados por aqueles que se reconhecem como membros de um 

determinado grupo. O fato, por exemplo, de não se rir de uma piada pode ser devido ao 

destinatário não corresponder ao perfil esperado, já que, provavelmente, pertence a um grupo 

que não partilha dos mesmos imaginários que estão em circulação a propósito da piada 

contada. 

 Além disso, Bergson (2011) propõe que o riso seja uma ação do inconsciente cujo 

objetivo é o de preservar o tecido social advertindo os comportamentos desviantes. Nas 

palavras dele: 
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Toda rigidez do caráter, do espírito e mesmo do corpo é suspeita para a 

sociedade, por ser o possível sinal de uma atividade adormecida e também 

de uma atividade que se isola, que tende a afastar-se do centro comum em 

torno do qual a sociedade gravita, de uma excentricidade enfim. E, no 

entanto, a sociedade não pode intervir nisso por meio de alguma repressão 

material, pois ela não está sendo materialmente afetada. Ela está em presença 

de algo que a preocupa, mas somente como sintoma – apenas uma ameaça, 

no máximo um gesto. Será, portanto, com um simples gesto que ela 

responderá. O riso deve ser alguma coisa desse tipo, uma espécie de gesto 

social. Pelo medo que inspira, o riso reprime as excentricidades, mantém 

constantemente vigilantes e em contato recíproco certas atividades de ordem 

acessória que correriam o risco de isolar-se e adormecer; flexibiliza enfim 

tudo o que pode restar de rigidez mecânica na superfície do corpo social. 

(BERGSON, 2001, p.19)  

 

 

 Dessa leitura, podemos depreender a ideia de que a ironia funciona de forma 

semelhante. Assim como o riso, considerado por Bergson (2011) como uma espécie de gesto 

social, a ironia terá o mesmo valor a partir da hipótese de que a mesma reprime tudo aquilo 

que não for convencional. Como já fora dito em outras linhas desta pesquisa, a ironia quase 

sempre é utilizada com o teor de criticar, provocar, pôr em questionamento algo que quebre a 

barreira da naturalidade. Neste caso, a ironia pode produzir efeitos de humor já que também 

parte da mesma perspectiva do riso, advertir os comportamentos desviantes da sociedade, 

porém com certo tom jocoso, cujo objetivo está para além do riso, sendo o de crítica através 

dele.   

 Quanto à relação entre humor e ironia, Charaudeau (2011) vai dizer que: 

 
O humor é a expressão de um estado de espírito calmo, tranquilo, que, ao 

mesmo tempo em que vê as insuficiências de um caráter, de uma situação 

(...) recebe-os com resignação e um sorriso bem humorado, convencido de 

que um grão de loucura está na ordem das coisas (...), enquanto a ironia seria 

um julgamento crítico da denúncia da imperfeição do mundo.
11

. 

(CHARAUDEAU, 2011, p.20) 

 

 

 Essas características são notórias nas crônicas de Arnaldo Jabor, conforme 

apreciaremos em nosso capítulo de análise. Supomos que o enunciador não busque apenas ser 

irônico através das recorrências linguísticas utilizadas, como também produzir comicidade por 

meio da ridicularização à qual submete as personalidades a quem ele ataca. Portanto, 

                                                           
11

 Tradução livre: L‘humour est l‘expression d‘un état d‘esprit calme, posé, qui, tout en voyant les insuffisances 

d‘un caractère, d‘une situation (…) s‘en accommode avec une bonhomie résignée et souriante, persuadé qu‘un 

grain de folie est dans l‘ordre des choses (…), alors que l‘ironie serait un jugement critique de dénonciation face 

à l‘imperfection du monde. 
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acreditamos que os efeitos de humor gerados pela ironia decorram de certa espetacularização 

a que são submetidas às personas apontadas pelo enunciador Arnaldo Jabor. Não basta apenas 

criticá-las, mas também expô-las, ridicularizá-las e chamá-las ao eixo da ―normalidade‖ que, 

quando rompida, provoca o ―temido‖ riso. 

 Outro ponto importante a ser mencionado e que se supõe ser recorrente nas crônicas de 

Arnaldo Jabor é o uso do sarcasmo para se referir a algumas situações ou pessoas. Então, na 

busca por uma definição do que é o sarcasmo e, ao mesmo tempo, diferenciá-lo da ironia, 

recorremos ao conceito sobre as cantigas medievais de escárnio e maldizer, pois, em termos 

pragmáticos, se assemelham muito ao propósito da ironia e do sarcasmo.  

 Ao analisarmos as crônicas, nos parece que quando o enunciador quer ser irônico ele 

faz referência à pessoa criticada através de indiretas. Por isso que consideramos a ironia como 

um não dito, pois a crítica quase sempre está implícita na palavra. Diferentemente, a matéria 

linguística torna-se sarcástica quando o enunciador promove um ataque explícito, o seu uso 

não buscar dizer o contrário, mas sim atacar de maneira direta e agressiva a quem está se 

referindo.  

 Massaud Moisés, em A literatura portuguesa (1968), apresenta a seguinte proposição 

sobre as cantigas mencionadas acima: 

 

A cantiga de escárnio é aquela em que a sátira se constrói indiretamente, por 

meio da ironia e do sarcasmo, usando ―palavras cobertas‖, que hajam dois 

entendimentos para não entenderem. Na de maldizer, a sátira é feita 

diretamente, com agressividade, ―mais descobertamente‖, com palavras que 

querem dizer mal e não haverão outro entendimento senão aquele que 

querem dizer claramente. (MOISÉS, 1968, p. 25) 

 

 

 Charaudeau (2011) dialoga com as proposições de Moisés quando diz, conforme já 

fora antecipado, que o sarcasmo e a ironia participam do mesmo processo enunciativo, porém, 

na ironia, o receptor é colocado em posição para descobrir algo escondido, ou seja, a 

desvendar o teor irônico das ―palavras cobertas‖.  Já no sarcasmo não, uma vez que o pensado 

e o dito são ambos negativamente polarizados, isto é, o sentido é dado ―mais 

descobertamente‖. 

 Tomemos como exemplo o trecho em que o enunciador, na crônica Viva a crise!, 

refere-se ao ex-deputado Roberto Jefferson: 

 
A crise é também aula de teatro. A crise nos revelou a revolução dramática 

de Roberto Jefferson. Trata-se de um "Gargantua", um ex-Pantagruel, um 

raro tipo rabelaisiano que se virou ao avesso e transformou merda em ouro, 

mentira em verdade.  (JABOR, 2006, p. 59) 
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 No trecho em questão, observa-se que o enunciador, ao se referir ao ex-deputado 

Roberto Jefferson, não apresenta nenhuma diplomacia para tecer críticas a sua pessoa. Ao 

contrário disso, o ataque de tom grotesco é explícito e reforçado pelo uso das palavras em 

destaque. O tom sarcástico acontece porque o enunciador não está preocupado em criticar 

sendo sutil, todavia de ridicularizar a pessoa sem a menor cerimônia, usando expressões que 

denotem a dubiedade de caráter de Jefferson (revelou a revolução dramática de Roberto 

Jefferson) e até mesmo palavra de baixo calão (transformou ―merda‖ em ouro). 

 Assim, fazer também o estudo sobre o uso do sarcasmo como ferramenta linguística é 

importante para esta pesquisa, pois além de investigarmos o potencial ethos irônico do 

enunciador Arnaldo Jabor, identificaremos o uso do sarcasmo como um contínuo da ironia. 

Neste caso, não podemos desprezar a ideia de que ironia e sarcasmo são termos que estão 

imbricados e que o enunciador das crônicas pode se valer do uso desses dois recursos para 

construir uma imagem de si mesmo pelo discurso. 

 Dessa forma, encerramos o nosso percurso teórico sobre o uso do recurso 

argumentativo da linguagem, a ironia, apresentando o seguinte esquema a respeito dos eixos 

teóricos discorridos aqui: 

 

Fig. 09: Representação das frentes teóricas abordadas 

 

 

 Portanto, levando em consideração que, ainda que tenhamos diferentes frentes teóricas 

abordando o mesmo tema, como foram apresentadas até aqui, todas apontam para a ideia de 

que o leitor (sujeito idealizado) estará sempre apto a compreender o sentido que se quer dar 
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através do uso da ironia (a inversão), idealizado pelo EUc e produzida pelo EUe. Em suma, 

nós temos três concepções diferentes, mas todas se direcionam a um TU-destinatário tido 

como o ideal, a partir de um EU multifacetado. 

 Dessa forma, partamos para o próximo capítulo no qual iremos abordar 

detalhadamente a constituição do corpus desta pesquisa, bem como apontar os parâmetros 

adotados para a análise das crônicas, para, enfim, entrarmos diretamente na investigação dos 

textos selecionados e comprovarmos a hipótese inicial deste trabalho: de que o enunciador dos 

textos constrói pelo discurso um ethos caracteristicamente irônico. 
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5. METODOLOGIA 

 

5.1. Constituição do corpus 

  

 O material de análise que constitui o corpus desta pesquisa é composto por dez 

crônicas políticas do escritor Arnaldo Jabor, produzidas entre os anos de 2006 e 2016. Para 

uma investigação mais apurada, em termos qualitativos, selecionamos uma crônica do livro 

Pornopolítica (2006) e outra do jornal O Globo online, publicada no ano de 2016, quando 

estava ocorrendo o processo de impeachment da ex-presidente do Brasil, Dilma Rousseff. Os 

textos selecionados estão assim compreendidos entre os anos de 2006 e 2016 e representam 

um recorte de 10 anos de atuação do escritor Arnaldo Jabor abordando em suas crônicas 

temas que versam sobre política. 

 É válido expor que, durante parte do período focalizado na pesquisa, o Partido dos 

Trabalhadores (PT) atuou ininterruptamente. Esteve por 13 anos à frente do Governo Federal, 

até o impeachment de Dilma Rousseff. Durante esse período de administração política, o 

partido mostra uma preocupação maior com as classes menos privilegiadas do país, buscando, 

então ratificar essa imagem através de políticas públicas que atendessem às demandas dessa 

parte da população. Assim, é a partir das propostas de atuação política do PT que o 

enunciador Arnaldo Jabor tece as suas críticas, sempre com o intuito de desmoralizar o 

partido. Por conta disso, partiremos da hipótese inicial de que as críticas construídas pelo 

enunciador revelam, caracteristicamente, um ethos irônico do eu que enuncia. 

 As análises das crônicas selecionadas serão de caráter prioritariamente qualitativo, 

com foco principal em dois pontos: o exame da relevância dos mecanismos linguístico-

discursivos na construção de um ethos hipoteticamente irônico de Jabor; a recorrência 

desses mecanismos no total das crônicas que compõem o corpus desta pesquisa. Dessa 

forma, procuraremos identificar, descrever e analisar nas crônicas os recursos linguísticos 

listados mais à frente, que são tomados como parâmetros de análise. 

 

5.2. A crônica opinativa 

 

 Este trabalho debruça-se sobre o gênero textual crônica. A escolha do gênero justifica-

se pelo fato de ainda o considerarmos de grande circulação social, com finalidade utilitária e 

que aborda as problemáticas cotidianas nas quais estamos inseridos nos levando a uma 

reflexão.  
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 O gênero escolhido também se justifica, especialmente, por um apreço à escrita do 

autor dos textos selecionados para esse trabalho. Arnaldo Jabor é visto como um importante 

crítico, de grande visibilidade, devido aos temas que versam sobre política discutidos em suas 

crônicas. Contudo, o nosso interesse está centrado na forma sempre ―apimentada‖ pela qual o 

enunciador dos textos manifesta suas opiniões. Além disso, a escolha do gênero justifica-se, 

também, pela circulação de suas crônicas nas mídias impressas, o que torna a acessibilidade 

aos textos ainda maior. 

 A fim de introduzir uma definição sobre o gênero, ainda que este não seja o foco da 

pesquisa, aprofundamento sobre gêneros textuais, o Dicionário de Gêneros Textuais 

(COSTA, 2009) apresenta algumas definições pertinentes, as quais podem ser destacadas a 

seguir: 

 
A crônica, contemporaneamente, no jornalismo, em coluna de periódicos, 

assinada, pode vir em forma de notícias, comentários, algumas vezes críticos 

e polêmicos, abordando temas ligados a atividades culturais, políticas, 

econômicas, de divulgação científica, desportivas, etc. (...) Conforme a 

esfera social que retrata, recebe o nome de crônica literária, policial, 

esportiva, política, jornalística, etc. (...) Além do tipo narrativo, pode ser do 

tipo argumentativo ou expositivo, como textos de opinião sobre temas 

diversos de diversas áreas. 

A crônica é o único gênero literário produzido essencialmente para ser 

veiculado na imprensa, seja nas páginas de uma revista, seja nas de um 

jornal. Quer dizer, ela é feita com uma finalidade utilitária e predeterminada: 

agradar aos leitores dentro de um espaço sempre igual e com a mesma 

localização, criando-se assim, no transcurso dos dias ou das semanas, uma 

familiaridade entre o escritor e aqueles que o leem. 

A crônica e leve e rápida, (...), numa cenografia de conversa amena, 

diferentemente, por exemplo, do editorial, que recupera os fatos midiáticos 

de maneira mais densa e formal. Sem regras preestabelecidas, (...), a crônica 

jornalística consolida o simulacro de relato informal de um ―causo‖. Essa 

liberdade discursiva privilegia o efeito de aproximação do enunciador em 

relação ao leitor [...]. (COSTA, 2009, pp.79-81) 

 

 

 Por ser a crônica um gênero livre, o escritor tem a liberdade de expor as suas reflexões 

acerca do cotidiano, valendo-se de uma linguagem que lhe é peculiar e criando um efeito de 

aproximação com o leitor, a partir das estratégias argumentativas das quais dispõe. É o que 

buscamos identificar com a análise das crônicas de Jabor: a prevalência do uso da ironia 

como estratégia argumentativa, com um tom sarcástico e ao mesmo tempo cômico. 

 Charaudeau (2015b), ao falar sobre gêneros da imprensa escrita, diz que a imprensa é 

o domínio da escrita e que o seu campo de atividade discursiva se inscreve numa situação de 

troca monolocutiva que se organiza sobre um suporte espacial. Neste caso, a imprensa terá 

suas próprias exigências de visibilidade, legibilidade e inteligibilidade.  
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 A exigência de visibilidade obriga a imprensa a compor as páginas de seu jornal de 

modo que as notícias possam ser encontradas e apreendidas facilmente pelo seu leitor. Já a 

legibilidade exige da imprensa que faça a exposição dos acontecimentos que se produzem no 

espaço público de maneira mais clara possível, porém através dos modos discursivos dos 

―acontecimentos relatados‖ (ditos) (op.cit., p. 233). A exigência de inteligibilidade aplica-se 

principalmente ao comentário do acontecimento, preocupando-se em esclarecer o porquê e o 

como das notícias.  

 As crônicas que serão analisadas enquadram-se categoricamente nesta última 

exigência, pelo seu caráter monologal de troca comunicativa, que permite ao jornalista 

apresentar-se discursivamente de modo engajado, ou seja, o cronista pode planejar sua análise 

ou argumentação antes de colocá-la no papel. Sobre isso, Charaudeau (2015b) diz: 

 

[...] a situação monolocutiva de troca permite ao jornalista jogar sutilmente 

com o eixo do engajamento; não estando em situação física de contradição 

imediata (não há alternância de turno de fala, logo, não há interrupção 

possível), ele pode desenvolver sua análise ou sua argumentação planejando-

a previamente, redigindo-a num determinado espaço de maneira contínua, 

escolhendo suas palavras e, se necessário, corrigindo-a. (CHARAUDEAU, 

2015b, p. 233) 

 

 Para Charaudeau (2015b) o editorial e a crônica têm, ao mesmo tempo, características 

do ―acontecimento comentado‖ (op. cit. p. 235), haja vista que para esses dois gêneros ―trata-

se de trazer um ponto de vista suscetível de esclarecer tanto os acontecimentos considerados 

os mais importantes da atualidade, quanto os acontecimentos culturais mais recentes (...).‖ 

(op.cit. p. 235). Todavia, esses gêneros se diferenciam de duas maneiras. A primeira é 

relacionada ao propósito, pois o editorial atua exclusivamente no domínio político e social, ao 

passo que a crônica pode tratar do mesmo assunto como também se dedicar ao domínio 

discursivo da prática cultural. A segunda maneira é decorrente do propósito. Ao se tratar da 

temática política, por exemplo, o enunciador produz um discurso de opinião (nosso ponto de 

interesse neste trabalho), mas se tratando da temática cultural, o enunciador produzirá um 

discurso que compete a um julgamento e/ou apreciações.  

 Assim, Charaudeau (2015b) vai dizer que o editorialista e o cronista atuam sob uma 

suposta liberdade de expressão de um ponto de vista partidário, ou seja, esses gêneros, mesmo 

com suas particularidades, servem de ferramenta argumentativa para a defesa de um ponto 

vista a favor ou contra a um posicionamento (tomar partido sobre algo). 
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 Segundo ele: 

 
O editorialista e o cronista político têm a liberdade de expressar um ponto de 

vista partidário, mas o primeiro é instado a fazê-lo de maneira argumentada, 

ainda mais porque seu ponto de vista implica o engajamento de toda a 

redação do jornal. O segundo [...], pode diferentemente do editorialista, dar 

livre curso a seus próprios sentimentos, sua própria emoção, seus próprios 

julgamentos, sem que isso constitua uma falta, pois nesse modo de 

enunciação a regra é a subjetividade. (CHARAUDEAU, p.235, 2015b) 

 

 Dito de outro modo, no editorial, o engajamento parte de uma coletividade. Ou seja, a 

voz que ressoa não é somente do editorialista, mas sim ecoa um conjunto de vozes que se 

unificam para expressar o mesmo ponto de vista partilhado pela maior parte da redação do 

jornal. O cronista, por sua vez, tem a liberdade de expor o seu ponto de vista pessoal. A 

enunciação, neste caso, tem como única regra a subjetividade, é por meio dela que o cronista 

constrói os seus julgamentos acerca do mundo. Além disso, é também por meio dessa 

subjetividade, emanada pelo enunciador, que se constrói uma imagem de si, ou seja, um ethos. 

Desse modo, ao passo em que o editorialista constrói um ethos coletivo (conceito já 

apresentado no capítulo sobre ethos), o cronista, por sua vez, constrói uma imagem de si pelo 

discurso (nosso ponto central de investigação nessa pesquisa). 

 Isso quer dizer que, possivelmente, a voz enunciativa de Arnaldo Jabor atua sob um 

ponto de vista político que defende ou critica a gestão de um determinado partido? Seria uma 

visão limitada ao sujeito enunciador ou ele, enquanto pessoa social, atua a favor de uma visão 

geral, sendo inclusive manipulado por ela? De fato, o que podemos confirmar por hora é que a 

crônica é a ferramenta metadiscursiva que permite a promoção desses possíveis discursos que 

serão analisados ao longo da pesquisa. 

 Melo (1985) assegura que ―a crônica moderna configura-se como um gênero 

eminentemente jornalístico‖ (p.116). Ele diz que além da ―apreciação irônica dos 

acontecimentos‖ que o cronista assume, a crônica possui duas características relevantes: 

 

 Fidelidade ao cotidiano, pela vinculação temática e analítica que mantém em 

relação ao que está ocorrendo, aqui e agora; pela captação dos estados 

emergentes da psicologia coletiva. 

 Crítica social, que corresponde a entrar fundo no significado dos atos e 

sentimentos do homem. 
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 De acordo com o supracitado, podemos adiantar que as crônicas de Jabor se 

enquadram nos dois aspectos apresentados, uma vez que é possível definir a crônica pela 

relação contratual que se impõe entre o sujeito enunciador e seu destinatário (sujeito 

idealizado/psicologia coletiva). Assim, leva-se em conta que o cronista (o locutor) possui a 

legitimidade de significar o mundo do acontecimento cotidiano (tratando-se das crônicas em 

análise, a atuação política do PT) privilegiando a fidelidade aos fatos (a crise financeira no 

Brasil em 2006 e o processo de impeachment de Dilma Rousseff em 2016), valendo-se de 

uma linguagem descontraída e pessoal em seu discurso (o uso da ironia como ferramenta de 

linguagem com força argumentativa). 

 Charaudeau e Maingueneau (2016) dizem que o locutor não é apenas uma voz, mas é 

antes de tudo o ser psicológico social que, dentro de certa situação de comunicação, produz o 

ato humorístico, sendo exemplo disso, o cronista ou cartunista de um jornal. Porém, o que 

está em questão é a legitimidade do locutor para produzir um ato humorístico na situação de 

comunicação em que ele se coloca, haja vista que, primeiramente, deve ser levada em conta a 

natureza do interlocutor e da relação que há entre ele e o locutor. Então, a legitimidade 

dependerá do lugar que ele, o locutor, ocupa na situação de comunicação.  

 Nas crônicas políticas, por exemplo, gênero predominante em Arnaldo Jabor, o 

cronista comenta as notícias pincelando seu texto de traços humorísticos. Contudo, o efeito de 

humor será decorrente da maneira como são colocados os fatos. Se o objetivo do locutor é de 

criticar, então ele recorrerá ao uso de ironias e sarcasmo para produzir o efeito de humor 

desejado, como o faz Jabor. 

 Charaudeau (2016), ao falar de tematização em textos de humor, pondera que não 

podemos confundir temática e doxa. Segundo ele, a temática é a divisão do mundo em áreas 

de experiências que, quando faladas, se tornam áreas temáticas ou temas: vida, morte, 

nascimento, sexo, etc. Já a doxa é a decisão de abordagem tomada dentro da área temática, ou 

seja, a maneira pela qual o locutor irá abordar o tema sem seu texto. 

 As crônicas de Arnaldo Jabor, por exemplo, inserem-se na área temática da política, já 

que ele parte das suas experiências como jornalista-político e, também, da sua época de 

militante comunista para abordar criticamente tal tema. Contudo, a problemática está na 

maneira como faz a abordagem, pois, como iremos constatar, nas crônicas analisadas, o 

enunciador Arnaldo Jabor não limita ao insulto pessoal quando se reporta às suas vítimas, 

sempre recorrentes: Lula e Dilma. Isto é, o enunciador fala sobre temas que versam sobre 

política (temática), mas o faz de maneira irônica visando atingir um alvo (doxa). 
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 Queremos deixar claro que a análise das crônicas dependerá, além das categorias 

linguageiras elencadas para investigação, da observação do processo apresentado acima que é 

anterior aos procedimentos de linguagem utilizados no texto. Para chegarmos à confirmação 

da hipótese inicial de nossa pesquisa, será necessário observarmos a situação de comunicação 

na qual o enunciador produz a sua crítica; a maneira pela qual é feita a abordagem temática; 

os procedimentos de linguagem cujo efeito de sentido depende das circunstâncias de 

encenação discursiva e, por fim, os efeitos suscetíveis produzidos que dependem da condição 

de comunicação, ou seja, do resultado do encontro entre as intenções do enunciador e a 

intepretação do destinatário. 

 O esquema abaixo ajuda a ilustrar a arquitetura dos parâmetros de análise das crônicas 

que compõem o corpus de análise deste trabalho: 

 

SITUAÇÃO: Contrato da crônica opinativa política:  

 

 Finalidade 

 Identidade dos sujeitos 

 

ABORDAGEM TEMÁTICA: Temas que versam sobre política 

PROCEDIMENTOS DE LINGUAGEM:  Mecanismo coesivo de repetição de 

palavras 

 Recurso tipográfico das aspas 

 Expressão nominal 

EFEITOS: 
12

De humor / De piada  

 

Tabela 01: Representação dos parâmetros de análise das crônicas que compõem o corpus. 

 

 Concluímos afirmando que, nossa investigação, partirá também da análise da relação 

que se estabelece entre o sujeito falante e seu dizer, ou seja, da liberdade que este sujeito tem 

para se expressar. É essa subjetividade que emana do enunciador, manifestada, sobretudo, por 

uma linguagem caraterística, que nos dará o subsídio necessário para que possamos chegar à 

conclusão da nossa hipótese inicial, de que o enunciador constrói pelo discurso um ethos 

irônico. 

 

 

 

 

                                                           
12

 Ainda que não seja o foco de investigação da pesquisa, são questões possíveis de serem apontadas. 
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5.3. Parâmetros de análise 

 

 As crônicas em tela são predominantemente argumentativas. Por conta disso, 

primeiramente, para cada crônica que será analisada, faremos uma abordagem 

macroestrutural e microestrutural. Tendo como base o modo de organização argumentativo, 

a abordagem macroestrutural será constituída da seguinte maneira: proposta, tese, 

argumentos e conclusão. Tudo isso visa à apresentação da organização argumentativa das 

crônicas em tela, a fim de orientar o leitor. 

 A partir desta estrutura, nos basearemos em três categorias linguageiras utilizadas, de 

maneira recorrente, na produção da ironia, nos textos focalizados, o que chamaremos aqui de 

abordagem microestrutural. Desta forma, investigaremos como o tido ethos de ironia é 

constituído a partir da recorrência do uso do mecanismo coesivo da repetição de palavras, 

do recurso tipográfico das aspas e de expressão nominal, recorrências interessantes ao 

propósito da pesquisa. 

 Vejamos o esquema abaixo que ajuda a ilustrar os parâmetros microestruturais de 

análise: 

 

MICROESTRUTURAIS 

PROCEDIMENTOS DE LINGUAGEM 

MECANISMO COESIVO 

DA REPETIÇÃO 

RECURSO TIPOGRÁFICO 

DAS ASPAS 

EXPRESSÃO NOMINAL 

―O golpe, o golpe, o golpe!‖ Mas Dilma e seus assessores 

logo conclamaram brilhantes 

intelectuais, professores e 

artistas para explicar ao 

povo que seu sofrimento era 

„belo e corajoso‟, porque 

eles estavam penando por 

causa dos ricos e que um dia 

(sempre falavam „um dia‟) o 

Brasil seria um paraíso 

social. 

Eu sou inocente, pura, não 

tenho dinheiro na Suíça, e 

toda minha paixão 

lancinante pelo povo 

brasileiro foi confundida 

com desonestidade e 

incompetência. 

 
Tabela 02: Representação dos parâmetros microestruturais de análise. 

  

 A escolha desses parâmetros recorrentes no corpus da pesquisa justifica-se pelo 

seguinte: 
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a) Pelas recorrências observáveis através da leitura do corpus piloto, revelando 

produtividade de tais procedimentos na constituição da ironia. 

b) Por estudos anteriores, como, por exemplo, os de Maingueneau (2002), 

sugerirem que as aspas têm como função principal fazer a subversão da 

enunciação, de modo que, quando o enunciador subverte a sua própria 

enunciação, tem-se, o que é denominado por Maingueneau, uma subversão 

irônica. 

c) Pela ideia de que o emprego da repetição de palavras traz o acréscimo de 

novos sentidos que surgem da relação progressiva existente entre elas, ao invés 

de uma relação de identidade, ou seja, de um sentido unívoco, conforme 

apontam, por exemplo, estudos de Koch (2010) 

d) Por estudos de Koch; Elias (2009b) considerarem que em textos 

argumentativos é muito comum o emprego de expressões nominais a fim de 

constituir a orientação argumentativa. Segundo elas, o emprego das expressões 

nominais configura-se como um recurso significativo para ―levar o leitor em 

direção às conclusões desejadas, isto é, para que o leitor apreenda a 

orientação argumentativa do texto‖ (Koch; Elias, 2009b, p. 154). 

 

 Além disso, analisaremos o uso de estratégias de legitimidade, credibilidade e 

captação na constituição do corpus, no intuito de identificarmos como estes três tipos de 

estratégias constroem uma identidade discursiva própria ao sujeito. Isso quer dizer que, a 

imagem do enunciador se constrói também a partir da posição de autoridade (legitimidade) 

que busca criar em relação ao seu Tu-destinatário, da maneira que o faz crer que o que ele diz 

é "digno de fé‖ (credibilidade) e da forma com que o Tu-destinatário dá a sua adesão absoluta 

(captação) ao que ele diz e à sua própria pessoa.  

 Na tabela a seguir, estão registradas as dez crônicas que serão utilizadas para análise. 

São elas: 

 

TÍTULO PUBLICAÇÃO 

Viva a crise! Livro (2006) 

O governo que desmoralizou o escândalo. Livro (2006) 

A miséria está fora de moda. Livro (2006) 

Como era bom nosso comunismo... Livro (2006) 
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Uma primavera de ladrões. Livro (2006) 

Ou Temer se comunica ou se estrumbica. O Globo (31/05/2016) 

Se a Dilma voltar? O Globo (08/06/2016) 

Dilma II – A volta! O Globo (15/06/2016) 

O golpe, o golpe, o golpe. O Globo (05/07/2016) 

O dia D Dilma. O Globo (30/08/2016) 

 

Tabela 03: Crônicas que constituem o corpus. 

 

Para a seleção das crônicas que serão analisadas detalhadamente, obedecemos aos 

seguintes critérios: primeiramente, partimos do interesse de fazer a correspondência temática 

(política) entre a crônica de dez anos atrás com a atual. Assim, selecionamos do jornal ―O 

Globo‖ (online) aquela de maior proximidade temática com a crônica política de 2006. Além 

disso, partimos também do critério da possibilidade de análises ricas em dados e da variedade 

do conjunto de dados distribuídos nos dois textos selecionados. Quando mencionamos 

―dados‖, referimo-nos aos registros de ocorrências de caráter linguístico-discursivo, 

antecipados acima, os quais acreditamos serem suficientes para investigarmos a construção do 

ethos irônico nos textos escolhidos para esta pesquisa. 

As demais crônicas serão analisadas sob forma de tabelas e estarão anexadas no final 

dessa pesquisa. Apresentaremos um quadro constando a organização macroestrutural de cada 

uma e outro com as recorrências que suscitam o uso da ironia como estratégia argumentativa. 

Tudo isso visa ratificar a hipótese de que temos um enunciador que constrói uma imagem 

irônica pelo discurso  

 Conclui-se, assim, o percurso teórico-metodológico e abre-se, a seguir, o capítulo 

destinado às análises das crônicas. 
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6. ANÁLISE DO CORPUS 

 

 Ao analisarmos as crônicas componentes do corpus, partiremos da suposição de que o 

ethos constituído de Arnaldo Jabor é atravessado pelo recurso argumentativo da ironia. Sob 

essa hipótese, buscamos identificar como se constrói o ethos da voz enunciativa do texto e 

não especificamente o do sujeito real Arnaldo Jabor, ainda que, implicitamente, saibamos que 

poderá haver por trás da referida voz enunciativa marcas identitárias do próprio cronista em 

consonância com a sua posição social e ideológica.  

 Com base nessa observação, referimo-nos à questão sobre o espelhamento do ethos, 

haja vista que, conforme dito por Charaudeau (2015a), o ethos pode se formar através de uma 

dupla identidade: a social e a discursiva. Porém, a primeira poderá ser ocultada pelo 

comportamento linguageiro do sujeito de ―papel‖. Entretanto, haverá possibilidade de o 

discurso em si receber marcas (escapes) de uma identidade social. O espelhamento ocorre 

quando estes escapes se cruzam entre as vozes do sujeito de identidade social e do sujeito de 

identidade discursiva. Mas, só é possível deflagrar essas marcas a partir do momento em que 

se conhece o ethos prévio do sujeito em análise. 

 Segundo Charaudeau: 

 

O ethos discursivo mantém uma relação estreita com a imagem prévia que o 

auditório pode ter do orador ou, pelo menos, com a ideia que este faz do 

modo como seus alocutários o percebem. A representação da pessoa do 

locutor anterior a sua tomada de turno – às vezes denominada ethos prévio 

ou pré-discursivo – está frequentemente no fundamento da imagem que ele 

constrói em seu discurso: com efeito, ele tenta consolidá-la, retificá-la, 

retrabalhá-la ou atenuá-la. (CHARAUDEAU, 2016, p. 221) 

 

 

 Nesse sentido, o ethos prévio se refere à imagem que o coenunciador constrói do 

enunciador, antes mesmo que este pronuncie algo.  Assim, tendo como base, por exemplo, o 

conhecimento prévio da maneira pela qual Arnaldo Jabor se movimenta no espaço social e do 

teor das crônicas produzidas por ele, principalmente no que se refere ao plano da linguagem, 

poderemos criar hipóteses sobre a imagem que se constrói, pelo fio do discurso, da voz 

enunciativa de Jabor. Dessa forma, o ethos de um discurso resulta mesmo da interação (jogo 

de espelhos) entre o ethos pré e discursivo.    

 Além disso, a análise partirá também da perspectiva teórica instaurada por Charaudeau 

(2008) sobre os sujeitos que constituem a encenação da linguagem. Conforme apresentado no 

capítulo sobre a Análise Semiolinguística do Discurso, Charaudeau, ao estudar os sujeitos que 

compõem a mise-en-scène, não se interessa em investigar a construção do discurso de um 
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sujeito real, mas sim das vozes que são apresentadas pelo discurso. Então, seguindo este 

raciocínio teórico, não nos é interessante saber se Jabor é um sujeito de personalidade irônica, 

porém analisar a maneira como ele, um Eu-comunicante, apresenta a enunciação como 

expressando um Eu-enunciador irônico, lembrando que a atribuição da estratégia da ironia 

recai sobre a voz do EUe e não sobre a do EUc. 

 Já em relação ao modo de organização argumentativo das crônicas em tela, 

estruturamos a análise dos textos pelo apontamento das seguintes categorias constituintes: 

proposta, tese, argumentos e conclusão, que serão apresentadas mais adiante sob a forma 

tabelada. A partir deste escopo, nos basearemos em três marcas microestruturais da 

argumentação que apontam para a recorrência da ironia do ethos, sendo elas: mecanismo 

coesivo da repetição de palavras, recurso tipográfico das aspas e expressão nominal. A 

apreensão do ethos irônico se direciona para as microestruturas apresentadas, mas não 

significa que, durante o processo de investigação, não poderemos apontar para outras marcas 

que considerarmos relevantes para o desenvolvimento da pesquisa e a comprovação da 

hipótese inicial. 

 Posto isso, após observarmos as crônicas selecionadas a partir das perspectivas 

teóricas mencionadas constituintes do corpus e dos critérios de análise apresentados, 

relacionaremos o recurso expressivo da linguagem ―a ironia‖ como forma de estratégia 

discursiva, à construção de uma imagem de si, neste caso, um ethos irônico deflagrado pelo 

discurso. Assim, buscaremos confirmar a hipótese inicial sobre a qual se debruça esta 

pesquisa, a de que, nas crônicas de Arnaldo Jabor, se constrói pelo discurso um ethos irônico. 

 Como já foi apresentado na metodologia, o corpus de análise deste trabalho é formado 

por dez crônicas no total, sendo cinco extraídas do livro Pornopolítica (2006) e as outras 

cinco do jornal ―O Globo‖ online, publicadas no decorrer do ano de 2016. Porém, nos 

deteremos a fazer uma análise apurada de duas crônicas, sendo uma do livro e a outra do 

jornal. Quanto às demais, apontaremos a organização do discurso e a recorrência das 

estruturas linguísticas, em quadros expostos nos anexos, de modo que estas possam também 

confirmar a hipótese de que se cria pelo discurso um caráter irônico do enunciador. Assim, 

partamos para a análise. 
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6.1. Crônica “Viva a crise!” 

 

 Na crônica intitulada ―Viva a crise!‖, publicada no livro Pornopolítica, no ano de 

2006, o enunciador Arnaldo Jabor, nos apresenta o ―lado bom da crise‖ econômica mundial 

de 2006 e como esta afeta o Brasil. Nesse contexto, o olhar crítico do enunciador direciona-se 

para a forma como o governo brasileiro em vigência, na época sob o comando do PT, 

conduziu as suas ações para que o país não sofresse um impacto maior do que o esperado. 

 Então, no decorrer do texto, percebe-se que a preocupação maior do enunciador é a de 

desmoralizar o partido, que estava sob o comando do ex-presidente Lula, no intuito de 

mostrar que o plano de política progressista do governo não condizia com a realidade 

econômica sob a qual o país estava vivendo na época. Desse modo, o enunciador atribui 

declaradamente a Lula e a seus aliados a culpa pelo agravamento dos reflexos da crise 

recaídos sobre o Brasil. 

 Abaixo segue a crônica na íntegra antes de darmos andamento à análise: 

 

VIVA A CRISE! 

 

ARNALDO JABOR 

 

A crise é boa.  Nada melhor que uma crise para nos dar a sensação de que a vida muda, que 

a história anda, que a barra pesa.  A crise nos tira o sono e nos faz alertas.  A crise nos faz 

importantes, pois, subitamente, todos se preocupam conosco - nós, a opinião pública, nós o 

"povo", nós, os babacas que todos preferiam na sombra, na modorra e que, de repente, 

podem sair batendo panelas nas ruas.  A crise nos inclui na política.  Aliás, crise no Brasil é 

quando a política fica visível para a população. 

A crise é boa porque acabaram as crises cegas, radiofônicas, anos 50.  Hoje, as crises são 

online, na internet, nos celulares, com todas as sacanagens ao vivo, imediatas.  A crise é uma 

aula, quase um videogame.  A crise é um thriller em nossas vidas. A crise nos permite ver a 

verdade.  Mas, como - se todos mentem o tempo todo?  A crise nos ensina a ver a verdade de 

cabeça para baixo.  Ensina que a verdade é o contrário de tudo que dizem os depoentes, 

testemunhas e réus.  A verdade é tudo o que os políticos negam. 

A crise é boa para conhecer tipos humanos.  Temos de tudo - uma galeria de personas, de 

máscaras, de bonecos de engonço, de mamulengos, temos um reality show sobre o Brasil,  
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temos o desfile de caras, de bocas, de mãos trêmulas, de risos e choros constrangidos, temos 

as vaidades na fogueira, os apelos à razão, temos os clamores de honradez, os falsos 

testemunhos, os tratamentos arcaicos, antigas gramáticas, temos as vossas excelências, as 

senhorias, vemos os alicerces do País aparecendo, a lama debaixo das dignidades, temos os 

intestinos, os pés de barro, os nós na tripa, temos os apêndices supurados, temos os miasmas 

que nos envenenam aparecendo sob a barra da saia de juízes e desembargadores, as sujeiras 

escorrendo sob as frestas da lei.  E tudo vai diplomando o povo em ciência política.  A crise é 

boa também para acabar com alegorias proletárias, com a crença de que operário teria um 

saber metafísico e santificado e mostra que para ser presidente tem, sim, de estudar e ter 

competência. 

A crise é também aula de teatro.  A crise nos revelou a revolução dramática de Roberto 

Jefferson.  Trata-se de um Gargântua, um ex-Pantagruel, um raro tipo rabelaisiano que se 

virou ao avesso e transformou merda em ouro, mentira em verdade.  Jeff é o anti-herói 

heróico.  Jeff conhece a boca do boi, a baba das coisas, a barra-pesada.  A verdade de Jeff 

tem a legitimação do crime assumido.  Jeff suja a limpeza e não denuncia exceções, mas 

exibe a  

regra.  Crise também é cultura.  A crise é Brecht, Shakespeare, Nelson Rodrigues.  A crise 

tem até a casa da mãe Joana, Jeanne. 

Jeff nos mostrou que o crime político não é um defeito; é uma instituição.  Jeff é a prova de 

tudo que Sérgio Buarque estudou.  Se Jeff não existisse, tudo estaria rolando no banho-maria 

do PT e do Dirceu-2010.  Ouso dizer: por vielas mal freqüentadas, Jeff fez um grande bem ao 

Brasil. 

Jeff faz dupla com Dirceu, seu alter ego, seu espelho.  Não haveria um sem o outro.  Dirceu 

desprezou Jeff e este o destruiu. 

A crise ensina que a salvação do País é destruir os esquemas que Jeff denunciou e que a 

destruição do País seria seguir o que Dirceu queria.  A crise nos espanta: como um sujeito só 

como Dirceu consegue acabar com 25 anos de um partido, com um Governo e consigo 

mesmo.  A crise nos ensina o horror do narcisismo totalitário. 

A crise ensina que os velhos "revolucionários" têm um comportamento parecido com os 

políticos oligárquicos.  Ambos trabalham na sombra, na dissimulação, no cabresto dos 

militantes. 

A crise acaba com a mitificação do PT como o partido dos "puros".  Acaba essa bobagem 

alegórica e messiânica em que muito intelectual acreditou.  A crise humaniza os petistas, pois  
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os há honestos, românticos, corretos e os há também ladrões, medíocres, famintos e boçais.  

A crise vai reformar a idéia de "esquerda" no País.  Vai criar uma esquerda mais verdadeira, 

mais útil, mais possível.  A crise acabará com os fins justificando os meios, a crise acaba com 

o "futuro" e nos trará o doce, o essencial presente, a crise nos dá uma porrada na cara para 

deixarmos de ser bestas. 

A crise é boa porque acaba com as ilusões do povo.  A crise é boa para gerar crise nas 

pessoas, crise existencial. 

A crise é boa porque desmoraliza a ópera-bufa em que vivemos e traz a verdade da tragédia 

real.  A crise acaba com a esperança e estimula a vigilância crítica. 

A crise ensina que ninguém é "revolucionário" ou "herói" ou "comandante supremo" ou 

"companheiro"; as pessoas são narcisistas, compulsivas, agressivas, dependentes, invejosas, 

fracassadas, com problemas sexuais.  A crise ensina mais Freud do que Marx.  A crise 

mostra que a velha esquerda não tem programa; tem um sonho.  Que vira pesadelo. 

A crise ensina que muito mais importante que estudar a miséria do País é estudar a "riqueza" 

do País.  A crise mostra que não adianta mostrar os horrores da miséria e dos despossuídos.  

São consequências da verdadeira miséria que nasce nos intestinos das classes altas.  A 

miséria é a riqueza, a miséria é a própria política.  A crise ensina que revolução no 

 país tem de ser administrativa e não "de ruptura".  A crise ensina que nossa política é tão 

medíocre que nos últimos meses bastou a economia; política não fez falta.  A crise mostra 

que o Brasil progride enquanto dorme. 

 

 Tendo como base o modo de organização argumentativo, a tabela abaixo nos dará o 

direcionamento necessário para que possamos compreender a maneira pela qual a crônica se 

estrutura. Vejamos: 

 

MACROESTRUTURA CRÔNICA 

PROPOSTA A interjeição ―Viva‖, seguida do ponto de 

exclamação, aparenta a ideia de que o 

enunciador comemora o estado de 

calamidade financeira no qual se 

encontrava o país na época, em 

decorrência da crise econômica mundial 

em 2006, ano em que a crônica foi escrita. 
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Contudo, a proposta implícita nesse jogo 

de aparências parte do senso comum, 

quando se considera que “crises não são 

boas”. 

TESE A tese é construída a partir das 

observações feitas pelo enunciador a 

respeito dos ―benefícios‖ que a crise pode 

trazer à população. Já no título, a tese é 

dada, pois, para o enunciador, a crise é 

boa para mostrar os desacertos do governo 

Lula, por isso que a mesma deva ser 

comemorada: Viva a crise!.  

O enunciador utiliza a todo o momento a 

expressão ―a crise é boa‖, porém com um 

tom de crítica ao governo do ex-presidente 

Lula, que estava em vigência no ano de 

2006, atribuindo-lhe indiretamente a 

culpa, em parte, pelo estado econômico no 

qual o país estava. Assim, a recorrência da 

expressão ―a crise é...‖, introduzida no 

início de cada parágrafo, é seguida de um 

argumento que ratifica a ideia de que o 

país estava passando por um momento 

econômico delicado, como podemos ver 

no trecho abaixo extraído da crônica. 

―A crise acaba com a mitificação do PT como o 

partido dos ―puros‖. Acaba essa bobagem 

messiânica em que muito intelectual acreditou. A 

crise humaniza os petistas, pois os há honestos 

românticos, corretos, e os há também ladrões, 

medíocres, famintos e boçais. A crise vai reforçar 

a ideia de ―esquerda‖ no país. Vai criar uma 

esquerda mais verdadeira, mais útil, mais possível, 

[...]‖. 

ARGUMENTOS A crônica é construída de forma 

teatralizada, de modo que o enunciador 

aponta (in) diretamente para os culpados 
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pela crise econômica no país. Utiliza 

metaforicamente, na arquitetura de seu 

texto, as expressões ―a crise é boa...‖, ―a 

crise ensina...‖, suscitando a ideia de que 

todos os esquemas de corrupção só são 

descobertos a partir da instauração de uma 

crise. Ela torna-se a responsável pelo 

desmascaramento ou o descortinar das 

―verdades‖. Como podemos ver nos 

exemplos: 

 

1- A crise é boa porque acabaram as crises cegas, 

radiofônicas, anos 50. Hoje as crises são on-line, na 

internet, nos celulares, com todas as sacanagens ao 

vivo, imediatas. A crise é uma aula, quase um 

videogame. A crise é um thriller em nossas vidas. 

 

2-A crise nos permite ver a verdade. Mas como – 

se todos mentem o tempo todo? A crise nos ensinar 

ver a verdade de cabeça para baixo. Ensina que a 

verdade é o contrário de tudo que dizem os 

depoentes, testemunhas e réus. A verdade é tudo o 

que os políticos negam. 

 

3- A crise é boa para conhecer tipos humanos. 

Temos de tudo, uma galeria de personas, de 

máscaras de engonço, de mamulengos, temos um 

reality show sobre o Brasil, temos o desfile de 

caras, de bocas, de mãos trêmulas, de risos e choros 

constrangidos [...]. 

CONCLUSÃO O enunciador conclui os seus argumentos 

apontando a ideia de que não basta apenas 

o país progredir economicamente se ―a 

casa não está arrumada‖. Sugere que, 

primeiramente, seja feita uma revolução 

(reforma) no sistema político, pois, 

segundo ele, o que adianta termos um país 

de grande potencial econômico, porém 

com um sistema político atrasado? Assim, 

depreende-se das palavras finais do 

enunciador a ideia de que o equilíbrio 

entre economia e política é a forma 
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necessária para o Brasil começar a entrar 

no eixo. Por conta disso, suscita a ideia de 

que, naquele momento de calamidade 

financeira, o pensamento político não 

deva ser transgressor (socialmente 

falando), mas sim de prevenção, para que 

assim o Brasil possa entrar nos trilhos 

novamente. Vejamos o parágrafo final que 

ilustra o que fora dito: 

 

―A crise ensina que revolução no país tem de ser 

administrativa e não ―de ruptura‖. A crise ensina 

que a nossa política é tão medíocre que nos 

últimos meses bastou a economia; política não fez 

falta. A crise mostra que o Brasil progride 

enquanto dorme.‖ 

 
Tabela 04: Organização macroestrutural da crônica 01. 

 

 

 Do ponto de vista microestrutural, apontaremos a seguir os fragmentos 

correspondentes às categorias linguísticas elencadas para análise, a fim de identificarmos o 

possível ethos irônico do enunciador Arnaldo Jabor: 

FRAGMENTOS CLASSIFICAÇÃO TRECHO 

1- A crise é...  Repetição 1 - A crise é boa.  Nada 

melhor que uma crise para 

nos dar a sensação de que a 

vida muda, que a história 

anda, que a barra pesa.  

2- A crise é boa porque 

acabaram as crises cegas, 

radiofônicas, anos 50.  

Hoje, as crises são online, 

na internet, nos celulares, 

com todas as sacanagens ao 

vivo, imediatas.  

3- A crise é boa para 

conhecer tipos humanos 

4- A crise é boa também 

para acabar com alegorias 

proletárias, com a crença 
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de que operário teria um 

saber metafísico e 

santificado e mostra que 

para ser presidente tem, 

sim, de estudar e ter 

competência. 

5- A crise é boa porque 

acaba com as ilusões do 

povo.   

6- A crise é boa para gerar 

crise nas pessoas, crise 

existencial. 

7- A crise é boa porque 

desmoraliza a ópera-bufa 

em que vivemos e traz a 

verdade da tragédia real.  

 

 

 

2- A crise é boa Expressão nominal  As mesmas passagens do 

item anterior. 

3- Nós, “o povo”. Recurso tipográfico das 

aspas 

A crise nos faz 

importantes, pois, 

subitamente, todos se 

preocupam conosco - nós, 

a opinião pública, nós ―o 

povo", nós, os babacas que 

todos preferiam na sombra, 

na modorra e que, de 

repente, podem sair 

batendo panelas nas ruas.  

4- Nós, os babacas. Expressão nominal  A crise nos faz 

importantes, pois, 

subitamente, todos se 

preocupam conosco - nós, 

a opinião pública, nós o 

"povo", nós, os babacas 

que todos preferiam na 

sombra, na modorra e que, 

de repente, podem sair 

batendo panelas nas ruas. 

5- Galeria de personas; de 

máscaras; de bonecos 

Expressão nominal 

 

A crise é boa para conhecer 

tipos humanos.  Temos de 
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de engonço; de 

mamulengos; reality 

show sobre o Brasil; 

desfile de caras, de 

bocas; de mãos 

trêmulas; de risos e 

choros constrangidos. 

 

 

tudo - uma galeria de 

personas, de máscaras, de 

bonecos de engonço, de 

mamulengos, temos um 

reality show sobre o Brasil, 

temos o desfile de caras, de 

bocas, de mãos trêmulas, 

de risos e choros 

constrangidos [...] 

6 – Saber metafísico e 

santificado. 

Expressão nominal  A crise é boa também para 

acabar com alegorias 

proletárias, com a crença 

de que o operário teria um 

saber metafísico e 

santificado e mostra que 

para ser presidente tem, 

sim, de estudar e ter 

competência. 

7 – A crise é também aula 

de teatro. 

Expressão nominal  A crise é também aula de 

teatro.  A crise nos revelou 

a revolução dramática de 

Roberto Jefferson.  

8- Crise também é cultura. Expressão nominal Crise também é cultura.  A 

crise é Brecht, 

Shakespeare, Nelson 

Rodrigues.  

9 – A crise ensina que os 

velhos 

“revolucionários”... 

Recurso tipográfico das 

aspas 

A crise ensina que os 

velhos "revolucionários" 

têm um comportamento 

parecido com os políticos 

oligárquicos.  Ambos 

trabalham na sombra, na 

dissimulação, no cabresto 

dos militantes. 

10 – Mitificação Expressão nominal A crise acaba com a 

mitificação do PT como o 

partido dos "puros".  Acaba 

essa bobagem alegórica e 

messiânica em que muito 

intelectual acreditou.  

11 – “puros” Recurso tipográfico das 

aspas 

A crise acaba com a 

mitificação do PT como o 

partido dos "puros".  
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12 – A crise ensina que 

ninguém é 

“revolucionário” ou 

“herói” ou “comandante 

supremo” ou 

“companheiro”. 

Recurso tipográfico das 

aspas 

A crise ensina que ninguém 

é "revolucionário" ou 

"herói" ou "comandante 

supremo" ou 

"companheiro"; as pessoas 

são narcisistas, 

compulsivas, agressivas, 

dependentes, invejosas, 

fracassadas, com 

problemas sexuais.   

13 – A crise ensina que 

revolução no país tem de 

ser administrativa e não 

“de ruptura”. 

Recurso tipográfico das 

aspas 

A crise ensina que 

revolução no país tem de 

ser administrativa e não 

―de ruptura‖. 

 
Tabela 05: Registro das recorrências microestruturais da crônica 01. 

 

 

 Logo de início, podemos direcionar o nosso olhar para o título da crônica como um 

caso de recorrência irônica, conforme será explicado adiante. No que concerne ao contexto-

histórico, à época em que a crônica foi escrita (2006),  o Brasil estava sob o comando do ex-

presidente Lula e havia indícios de que o país estaria sofrendo os reflexos da crise econômica 

mundial por causa de má administração do governo. 

 Segundo Machado (2007, p.175), ―A ironia funciona como uma espécie de 

argumentação ―ao contrário‖. ―Fingindo‖ querer nos passar uma sensação, o ironista acaba 

nos passando outra.‖. Sendo assim, levando em consideração o conceito que já temos formado 

de que a ironia é um recurso de linguagem que busca produzir efeitos de sentido contrários ao 

que se pretende realmente dizer, podemos levantar a hipótese de que o enunciador apresenta 

indícios de ironia, se observarmos que o título não condiz com a problemática tão séria pela 

qual o país estava passando. Ou seja, ele levanta uma provocação ao promover a ideia de 

comemoração da crise instaurada no país pelo que diz e não pelo que pensa. 

 O que o enunciador pretende, logo de início, é ridicularizar um momento tão delicado 

pelo qual o Brasil estava atravessando, mostrando através do não-dito ―Viva a crise!‖ que o 

período estava mais propício para o choro do que para comemorações. Assim, cria-se o efeito 

de ironia quando, no sentido de discurso, a expressão utilizada gera um valor contrário do que 

era esperado.  

 Essa hipótese se confirma com o uso da repetição, no início de cada parágrafo, da 

expressão ―A crise é boa‖, exemplo número 1 do quadro de recorrências linguísticas desta 
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análise. E, especialmente, do adjetivo ―boa‖, exemplo de número 2. Do ponto de vista dos 

saberes de crença, ou seja, dos saberes dados por inferência (Charaudeau 2015b), 

convenciona-se que ―estar em crise‖ é sinônimo de dificuldade temporária, algo passageiro 

que tira a estrutura do eixo. Ou seja, a palavra ―crise‖ remete a um aspecto de negatividade.  

 Temos, neste aspecto, um enunciador irônico que, inicialmente, nos causa a impressão 

de estar em conformidade com os efeitos causados pela crise. É notório isso pela maneira que 

a expressão é introduzida em cada parágrafo, o falar tranquilo do enunciador. Charaudeau 

(2015) diz que o falar tranquilo é característico de uma dicção lenta e plácida. Assim, o faz o 

enunciador. Ele inicia os parágrafos com certa placidez, dando a entender que está a favor da 

crise, mas nos surpreende ao subverter o sentido da expressão, mostrando que a única 

benevolência trazida pela crise é o desmascaramento de tudo o que está por trás dela. 

 Em suma, neste contexto, temos um efeito de ironia gerado pela expressão ―A crise é 

boa...‖, com foco no adjetivo, pelos seguintes motivos elencados abaixo: 

 

 O efeito contrário produzido pelo uso do adjetivo ―boa‖. Não se deve celebrar um 

momento de crise, mas sim manter-se em estado de alerta. Então, a crise não é boa, 

porém ridícula. Tão ridícula que é preciso se instaurar uma crise econômica no país 

para que só assim possamos enxergar o que está por trás dela. E, por isso, que ela é 

―boa‖. 

 É boa não apenas por ser meramente ―boa‖, em seu sentido qualitativo, mas sim 

porque abre os olhos da sociedade para a cruel realidade político-econômica na qual o 

Brasil estava vivendo. 

 Em uma espécie de gradação do tom do enunciador, entre o falar tranquilo e o forte, 

parece-nos que a ironia é instaurada também pela placidez da fala, ou seja, o falar 

tranquilo é mais característico da recorrência irônica, usada com a intenção de 

provocar, causar um desconforto. Já o falar forte soa mais na recorrência de um 

sarcasmo, que tende a ser mais agressivo do que a ironia.  

 

 No exemplo de número 3, temos a recorrência do recurso tipográfico das aspas e, para 

a análise, nos valeremos dos pressupostos de Maingueneau (2002) acerca do uso desse 

recurso, que diz que é uma forma de o enunciador deixar uma lacuna de sentido aberta em seu 

próprio discurso, cabendo ao Tu-destinatário preencher este vazio interpretativo. 
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 Como estamos em busca do potencial ethos irônico do enunciador, Arnaldo Jabor, 

tentaremos preencher este vazio interpretativo com a intenção de comprovar que a lacuna 

aberta trata-se de uma recorrência irônica, utilizada como estratégia discursiva do enunciador.  

 No trecho em questão, quando a voz discursiva utiliza a expressão ―o povo‖, 

relacionado ao contexto de engajamento político da crônica, automaticamente, ativa-se, na 

retina da nossa mente, a ideia de coletividade, união e corporativismo, a serviço da qual os 

governantes devem agir. Todavia, esta ideia é desconstruída na sequência (exemplo 4), 

quando o enunciador (des) caracteriza ―o povo‖ de maneira pejorativa, através do uso do 

adjetivo babacas. 

 Dessa forma, neste contexto, temos a inversão de sentido da palavra ―povo‖ que se 

torna irônica, devido ao tom depreciativo atribuído pelo adjetivo babacas, que acaba por 

descaracterizá-la. É esse mesmo falar forte, apresentado por Charaudeau (2015a), que faz 

com que tenhamos um contínuo entre a ironia e o sarcasmo.  

 Há uma linha muito tênue que separa essas duas categorias da linguagem. Fazendo um 

paralelo com a teoria sobre as cantigas de escárnio e mal dizer, conforme fora apresentado no 

capítulo sobre ironia, parece-nos que o enunciador, quando quer ser irônico, procura fazer 

críticas indiretas, vale-se dos não ditos, por isso o seu falar tranquilo, estando mais próximo 

das cantigas de escárnio. Mas, quando quer ser debochado, sarcástico, vale-se de palavras 

agressivas como forma de atacar diretamente o seu alvo, por isso o seu falar forte que, 

segundo Charaudeau (op. cit. p.169), ―evoca um imaginário de potência‖.  

 No trecho em análise, podemos observar esse contínuo entre as palavras ―povo‖ e 

babacas. É justamente a agressividade com que usa o termo babacas, para desconstruir o 

imaginário acerca da palavra ―povo‖, que faz com que ele produza um enunciado com ar de 

sarcasmo. Ou seja, a ironia está na desconstrução da ideia do que é ser povo (alvo do governo 

popular), alinhavada explicitamente pelo sarcasmo na palavra babacas.  

 Podemos depreender a mesma desconstrução da ideia de coletividade, acerca da 

palavra ―povo‖, em duas outras crônicas, uma publicada no livro Pornopolítica (2006) e a 

outra no jornal O Globo online (2016). São textos que não se incorporam, na íntegra, ao 

corpus de análise desta pesquisa, mas nos ajudarão a observamos de que forma o mesmo 

recurso argumentativo irônico se repete em crônicas diferentes.  

 A primeira crônica, intitulada como ―O governo que desmoralizou o escândalo‖, versa 

sobre a seguinte temática: com a proposta de desmoralizar o governo de Lula, que estava em 

vigência no ano de 2006, o enunciador afirma com veemência que o ex-presidente do Brasil é 
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um ladrão e mentiroso, pois, ainda que se tenham provas de que ele participou de vários 

esquemas de corrupção, o mesmo nega todas as acusações e permanece impune.  

 Já na segunda crônica, cujo título é ―Ou Temer se comunica ou se estrumbica‖, o 

enunciador propõe colocar o presidente, Michel Temer, metaforicamente, em posição de 

destaque, como o ―Salvador da Pátria‖, porém por meio da desconstrução da imagem do 

governo petista. Em detrimento dos escândalos que envolvem o PT e, principalmente, da 

acusação de que a presidente impeachmada, Dilma Rousseff, recebe de ter falido a economia 

do país, o enunciador afirma que o presidente em exercício, Michel Temer, necessita ser firme 

e transmitir segurança de seu governo para as pessoas, a fim de evitar que ele se torne culpado 

pelas ações cometidas pelo governo anterior.   

 Assim vejamos: 

 
Trecho 01: 

 

E o pior é que o Lula, amparado em sua imagem de ―povo‖, consegue 

transformar a razão em vilã, as provas contra ele em acusações ―falsas‖, sua 

condição de cúmplice e comandante em de ―vítima‖.  (JABOR, 2006, p.184) 

 

Trecho 02: 

 

Se bobear, Temer pode eleger o Lula em 2018, se o ―grande líder do povo‖ 

não for em cana. (Jornal O Globo online – 31 de maio de 2016) 

 

 

 Em relação ao primeiro trecho, podemos observar novamente, através do uso das 

aspas, a inversão do sentido da palavra ―povo‖. Como já fora dito nas linhas acima, o 

imaginário que se tem acerca dessa palavra está ligado à ideia de coletividade, união e 

também de representação. A questão sobre um governo populista se destaca, pois, quando o 

enunciador diz que Lula estava amparado em sua imagem de ―povo‖, o efeito de sentido que 

busca produzir é contrário à imagem construída pelo ex-presidente, de um líder representante 

da coletividade e agente a favor das causas sociais.  

 Podemos então dizer que o enunciador cria uma espécie de caricatura do ex-presidente 

Lula a partir do momento em que faz uma reprodução deformada da imagem dele por meio da 

ironia. Como mencionado acima, a imagem pré-concebida, ou seja, o estereótipo que se tem 

de Lula é de um líder representante das classes menos favorecidas e o enunciador busca 

deformar essa imagem quando utiliza a palavra povo entre aspas. 

 Podemos nos calçar nas palavras de Silva (2009), quando esta utiliza o termo 

―caricatura estereotipada‖ para se referir ao jogo irônico caricatural. De acordo com ela: 
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O jogo irônico caricatural aproxima-se do jogo enunciativo paródico, 

embora o texto não retome uma composição literária, uma produção 

cinematográfica, musical ou televisiva. O locutor-enunciador recupera um 

roteiro, inspirado na realidade sociocultural dos protagonistas do discurso, 

no qual o destinatário-interlocutor é capaz de reconhecer seu original. Nesse 

procedimento, verifica-se, igualmente, a retomada de estereótipos culturais, 

saberes de crença que circulam na sociedade, que pertencem à categoria do 

pensamento da esfera do cotidiano. Podem representar uma comunidade, um 

grupo de pessoas, um momento ritualizado ou, simplesmente, um tipo ou 

caráter geral que servirá de script ou de ―cena validada‖ (Maingueneau, 

2005: 92), usada como gatilho para o ato humorístico.  (SILVA, 2009, p. 

105) 

 

  

 Essa intencionalidade encontra-se implícita na expressão ―o grande líder do povo‖. As 

aspas, neste contexto, são utilizadas intencionalmente para subverterem a imagem de 

credibilidade que Lula construiu frente à massa popular, desde o tempo em que lutava à frente 

da militância esquerdista até a sua atuação como Presidente do Brasil. Então, depreendemos a 

ironia, se considerarmos que o enunciador quer dizer que Lula se ancora na imagem de líder 

do povo para se defender das acusações recebidas. É essa possível ancoragem que faz com 

que seja estabelecido um estigma em relação ao ethos de credibilidade criado pelo ex-

presidente, portanto, a desconstrução da ideia do que é ser do povo. 

 Além disso, observemos as palavras ―falsas‖ e ―vítima‖, do trecho 01. Considerando 

que ―a ironia se instala, com prazer, em reunião de contrários.‖ (MACHADO, 2007, p.178), 

novamente teremos o efeito antífrase, ou seja, o efeito de sentido contrário à palavra sendo 

instaurado pelo uso das aspas. Neste caso, o enunciador veste a máscara da ironia a partir do 

momento em que transita pelo campo do dizer e do fazer. Ele coloca esses dois elementos em 

oposição, quando no campo do dizer, fala que Lula é uma vítima, pois está sofrendo falsas 

acusações. Contudo, no campo do fazer, ou seja, no pensar do enunciador, ele afirma 

implicitamente o contrário. E, esse sentido é depreendido, primordialmente, pelo uso das 

aspas. 

 Outra estratégia que o enunciador utiliza, também responsável por gerar a ironia, é o 

recurso da polifonia no discurso. A expressão utilizada ―grande líder do povo‖ não parte 

diretamente da voz do enunciador. Ou seja, não se trata de uma criação inédita, pois o 

discurso que permeia na sociedade, pelo menos por quem apoia o ex-presidente, é de que Lula 

é a voz que fala pela grande massa. Portanto, o enunciador se vale da voz dos grupos que o 

consideram um líder, com o intuito de se isentar da responsabilidade que pode recair sobre 

ele, ao denominar o ex-presidente dessa forma. Sobre o supracitado, anota Machado (2001, 

pp. 58-59) que ―o macro ato de linguagem que é a crônica, é assim composto, grosso modo, 
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pela presença da ironia através de inclusões de vozes de outrem. (...) O cronista utiliza palavra 

de outrem para nelas introduzir sua orientação própria, sua visão irônica.‖.  

 Assim o faz o enunciador. Apropria-se de palavras de outrem (os grupos que 

consideram o ex-presidente um líder) e, com o uso das aspas, introduz a sua visão irônica, ao 

implicitar, sutilmente, a ideia de que, ―de líder do povo‖, Lula não tem nada, sendo apenas 

uma máscara que ele veste, já que seus atos políticos parecem terem sido contra ele e não a 

favor. 

 Retomando a análise dos trechos elencados na crônica ―Viva a crise!‖, no de número 

5, pode-se promover o diálogo com o que Beth Brait (2008) fala sobre a dualidade de sentidos 

entre o literal e o figurado no discurso. O seu principal questionamento é sobre o que é literal 

e o que é figurado, no âmbito do discurso irônico. Nas palavras dela: 

 
Numa certa medida, a questão existente entre esses dois pólos está 

diretamente ligada à ideia de ironia como o discurso que pretende significar 

o contrário do que é dito literal ou explicitamente, e, nessa perspectiva, 

também está ligada à definição de ironia como antífrase. (BRAIT, 2008, 

p.96) 
 

 

 Levando em consideração o trecho supracitado, existe uma linha que separa o sentido 

literal do figurado em relação à produção da ironia, que é o próprio sentido antífrase que o 

recurso irônico produz. Em outras palavras, seguindo esta concepção, a ironia só se concretiza 

quando produz efeito contrário ao sentido literal da palavra. Fazendo a relação desta ideia 

com o sentido de língua e de discurso, tem-se: o sentido de língua está mais próximo do 

literal, e o sentido de discurso mais próximo do figurado, no qual a ironia se encaixa. 

 Para Charaudeau: 

 
O sentido de língua refere-se ao movimento endocêntrico, ou seja, movido 

por uma força centrípeta que obriga o ato de linguagem (e, logo, os signos 

que o compõem) a ter significado, ao mesmo tempo, em um ato de 

designação da referência (no qual o signo se esgota em função de troca) e em 

um ato de simbolização; nesse ato o signo se instala dentro de uma rede de 

relações com outros signos (rede comandada pela atividade serial) e se 

constitui como valor de diferença. Corresponde a esse movimento a 

atividade estrutural que garante a construção do sentido da Simbolização 

referencial. 

Já o sentido de discurso refere-se ao movimento exocêntrico, ou seja, 

movido por uma força centrífuga que obriga todo ato de linguagem (e, 

portanto, todo signo) a se significar em uma intertextualidade que é como 

um jogo de interpelações realizado entre os signos, no âmbito de uma 

contextualização que ultrapassa – amplamente – seu contexto explícito. A 

esse movimento, corresponde a atividade serial que garante a produção da 

significação do discurso. (CHARAUDEAU, 2008, p. 27) 
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 Assim, o sentido de língua resulta de um processo semântico-linguístico, enquanto o 

sentido de discurso é ocasionado por um processo semântico-discursivo. Ou seja, quando o 

EU-comunicante recorre aos mecanismos de ordem categorial, a uma sistematicidade 

intralinguística, constrói-se um sentido literal da língua. Já o sentido de discurso é produzido 

quando se recorre à ordem inferencial do signo, isto é, um valor social gerado a partir da troca 

entre os sujeitos do ato de linguagem que constroem o sentido implícito da língua. 

 Então, o sentido literal é algo que está mais para o campo do primeiro entendimento da 

palavra, uma forma mais ingênua de compreensão. Já o figurado, está relacionado 

principalmente às vivências pessoais do leitor para a construção do sentido do texto, do 

conhecimento de mundo e dos imaginários constituídos pelas convenções sociais. O figurado, 

ao contrário do literal, pode apresentar um lado mais malicioso que exigirá do leitor um 

esforço maior de compreensão. 

 Retomando o trecho em análise (número 5), quando o enunciador caracteriza os tipos 

humanos, acaba sendo irônico pela forma não literal que os descreve. Ele compara as pessoas 

citadas a uma galeria de personas, de máscaras, de bonecos de engonço, de mamulengos, 

um reality show sobre o Brasil. É essa comparação depreciativa (não ditos) que cria o efeito 

de sentido contrário à palavra. Nesse sentido, o político, literalmente, não é um mamulengo, 

ou seja, não é o ser manipulado, mas sim aquele que manipula o povo, como se esse fosse o 

seu boneco, por isso o teor irônico das expressões. 

 Dessa forma, a ironia é instaurada, pois essas pessoas (os políticos) são como se 

fossem, em sentido figurado, parecidas com os elementos apontados por ele com a intenção 

de criticá-las. Isto é, os políticos querem se mostrar honestos e vítimas, escondendo a sua 

verdadeira máscara. Então, ao estabelecer essas comparações, o enunciador foge ao sentido de 

língua (literal) e a ironia é criada através do sentido de discurso (figurado) produzido pelas 

expressões. 

 No item de número 6, o enunciador faz uma crítica direta ao ex-presidente Lula. Ao 

dizer que ―o operário teria um saber metafísico e santificado‖, está se valendo de uma 

estratégia irônica ao se contrapor à imagem que é veiculada sobre o ex-presidente, haja vista 

que todos sabem de sua origem humilde, sem muito estudo, de sua atuação como sindicalista 

e aonde ele conseguiu chegar, em termos políticos. 

 Nesse sentido, levando em consideração que a ironia cria efeitos antífrases, o 

enunciador se refere à Lula dessa forma não com a intenção de exaltar a sua inteligência, mas 

sim de dizer que ele não tem um preparo intelectual condizente a uma pessoa que assume o 

cargo de Presidente da República. Ele é irônico porque essas palavras (metafísico e 
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santificado) não são utilizadas com a intenção de tecer elogios ao Lula, porém de achincalhar 

a figura dele, contradizendo a ideia de ―futuro da humanidade‖, expressão trazida na crônica 

―Como era bom o nosso comunismo‖ (2006).  

 Então, nesse contexto, estabelece-se a diferença entre o que é dito e o que é pensado. 

O enunciador diz que Lula é o messias, o profeta, o salvador, mas, no campo do pensar, ele 

não é santo, o sentido é totalmente o oposto do que se diz.  Essa intenção se confirma mais à 

frente, quando diz que ―para ser presidente tem, sim, de estudar e ter competência‖.  

 Silva (2009) utiliza o termo ―antífrase discursiva‖ para se referir ao efeito de sentido 

contrário que é provocado pela ironia. Segundo ela:  

 
A antífrase discursiva ativa dois mundos textuais, por definição, opostos 

entre si, permitindo, por parte do destinatário-interlocutor, conivente com o 

ato irônico, um modo ―ideal‖ de leitura: seu contrário. Assim, o caminho em 

direção ao sentido do texto é ―feito pela contramão‖, mas o ―locutor conta 

com a sintonia de seu interlocutor‖. (SILVA, 2009, p.100 apud Brait, 

1996:46) 

 

 

 Então, a ironia se concretiza a partir do efeito de sentido contrário provocado pelas 

expressões ―metafísico‖ e ―santificado‖ em relação ao saber do ex-presidente. Em outras 

palavras, o que o enunciador procura dizer é que, ainda que seja um operário, para assumir um 

cargo eminente como o da presidência, é necessário não somente ter estudo, mas 

principalmente ser inteligente e ter competência. 

 Retomando a ideia sobre o sentido literal e o figurado apresentados por Brait (2008), 

de que a ironia no discurso pretende significar o contrário do que é dito 

literal/explicitamente, nos exemplos 7 e 8, tem-se a recorrência da ironia a partir do uso de 

expressões com o sentido conotativo da linguagem. No trecho de número 7, por exemplo, o 

enunciador utiliza a expressão nominal destacada ―a crise é aula de teatro‖ para se referir ao 

comportamento do ex-deputado Roberto Jefferson, delator do esquema de corrupção 

conhecido como mensalão. Todos sabem que Jefferson ocupa o cargo de político e não de 

ator. Então, quando o enunciador diz que ―a crise revelou a revolução dramática de Roberto 

Jefferson‖, é uma forma figurada de dizer que Jefferson é falso, mentiroso, pois fez toda uma 

performance teatral para se desvencilhar das acusações que também estava recebendo.  

 O mesmo ocorre com o trecho de número 8. O enunciador menciona grandes nomes 

do teatro como (Brecht, Shakespeare e Nelson Rodrigues) para caracterizar a crise, suscitando 

a ideia de que os envolvidos nos escândalos fazem deste momento uma grande cena teatral, na 

tentativa de esconder a sua verdadeira face. Nesse contexto, o interlocutor tem de estar em 
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sintonia com o locutor, para atentar ao fato de que não se está falando desses grandes nomes 

do teatro, literalmente, mas, na contramão, dos canastrões roteiristas da política nacional. 

 Assim, temos nos dois exemplos o sentido irônico gerado em decorrência das 

expressões utilizadas pelo enunciador com o sentido figurado, conotativo. Como já fora 

apresentado nos parágrafos iniciais desta análise, o enunciador, quando quer ser irônico, 

arma-se de indiretas, de implícitos que demandam um empenho de leitura maior do TU-

destinatário projetado. A ironia, neste sentido, consiste em ferir sutilmente; já a agressividade 

seria algo um pouco mais forte, como é o sarcasmo. 

 No trecho de número 9, o enunciador utiliza o recurso tipográfico das aspas na palavra 

―revolucionários‖ e compara o comportamento político dos mesmos com os políticos 

oligárquicos. Para depreendermos o sentido irônico gerado pela expressão, devemos levar em 

consideração os seguintes aspectos: 

 

 O regime político oligárquico é a forma de governo em que o poder político fica 

concentrado num grupo pertencente a uma mesma família, um mesmo partido político 

ou grupo econômico; 

 No ano em que a crônica foi escrita (2006), o Brasil estava sob o comando do ex-

presidente Lula, pertencente ao Partido dos Trabalhadores (PT); 

 O PT apresenta-se como um partido de Esquerda que defende o socialismo 

democrático como forma de organização social. Por isso, os membros deste partido 

ganham o título de revolucionários, principalmente pela atuação como militantes de 

esquerda. 

 

 Tendo em vista essa síntese histórica, a hipótese que se cria a respeito do uso das aspas 

na palavra ―revolucionários‖ é de modificação do valor simbólico que ela tem. Para isso, 

devemos levar em consideração que o efeito provocado pela ironia é o de distorcer os valores 

daquilo que é dito e que as aspas são um recurso muito importante para o auxílio desta 

empreitada, pois deixam um vazio interpretativo de sentido a ser preenchido, segundo a 

concepção de Maingueneau (2002). 

 Sabendo que o PT é um partido que investe em políticas públicas, a favor das classes 

menos favorecidas, e que essas políticas de governo estavam em seu auge no ano de 2006, 

quando a crise econômica se instaura, o enunciador, ironicamente, distorce a imagem de 

revolucionário que o partido tem. Isso, provavelmente, se dê pelo fato referente a ele acreditar 

que aquele não fosse o momento ideal para se pensar em divisão de renda com a classe menos 
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favorecida, mas sim de resguardo. Assim, a expressão nominal torna-se irônica porque não é 

utilizada com o tom de exaltação, porém para depreciar a imagem do governo chamando-o, 

por meio do uso das aspas, de irresponsável. Isso quer dizer que o partido não teria nada de 

revolucionário, já que quando falamos em revolução, fazemos menção à ideia de resistência, 

luta e união, ações que são oriundas do povo e feitas em benefício do próprio povo, o que não 

estava se fazendo à época, segundo a ideia implícita pelo enunciador. 

 Esse mesmo sentido nós podemos depreender em trechos de outras crônicas, são elas 

―O governo que desmoralizou o escândalo‖ (2006), contextualizada mais acima, ―Dilma II – 

A volta‖ (2016) e ―O dia D Dilma‖ (2016). 

 A crônica ―Dilma II – A volta‖ versa sobre a seguinte temática: em uma espécie de 

narrativa figurada, afirma-se que, se a ex-presidente Dilma for perdoada do processo de 

impeachment e retomar o seu cargo político, o Brasil correrá o risco de sofrer graves 

consequências na economia. A tese consiste em dizer que a volta de Dilma será um grande 

pesadelo para o país, de modo que se até os privilégios políticos forem afetados, o que será do 

povo restante? Então, alegoricamente, propõe-se agredir a imagem da ex-presidente 

relacionando a retomada de seu governo a um grande pesadelo, dando a entender que a volta 

dela será um erro irreparável para o Brasil. 

 Já na crônica ―O dia D Dilma‖, é levantada a ideia de que Dilma, ao se defender das 

acusações recebidas durante o processo de impeachment, quererá parecer honesta em seu 

discurso, uma vez que o que falará será uma maneira de se convencer ou autoafirmar que tudo 

o que fez foi pelo bem da nação. Portanto, a proposta é de distorção da imagem de 

honestidade que Dilma busca criar em seus discursos, quando tenta se defender das acusações 

recebidas, dizendo que está sofrendo um golpe político. 

 Retomando o campo de análise e o diálogo com os trechos extraídos dessas crônicas, 

vejamos os seguintes exemplos: 

 
Trecho 01: 

 
Sempre houve corrupção no Brasil? Claro que sim, desde a fundação de 

Salvador em 1549 que roubam sem parar, furtaram sem parar, como disse 

Vieira. Mas a diferença que muitos não entendem é que o PT no poder 

―revolucionou‖ a corrupção tradicional de uma forma monstruosa. (JABOR, 

2006, p.85) 

 

Trecho 02: 

 

Os ladrões desse governo roubam de testa erguida, como se estivessem 

fazendo uma ―ação revolucionária‖, se orgulham de fingir de democratas 

para apodrecer a democracia por dentro.  
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No duro, os intelectuais matreiros (onde estão os marxistas de gabinete?) 

votarão em Lula de novo e dizem que ―sempre foi assim‖ porque, no duro, 

eles acham que o lulo-dirceuzismo estava certo, sim, e que o PT e sua 

quadrilha fizeram bem em assaltar o Estado para um ―fim revolucionário‖. 

(JABOR, 2006, p.186) 

 

Trecho 03: 

 

O MST encheu a esplanada de miseráveis erguendo enxadas, depois de 

terem arrasado a agroindústria, a CUT convocou milhares dos 12 milhões de 

desempregados e, de ônibus e sanduíches de mortadela, animou-os com a 

promessa de trabalho, protegidos pelos black blocs, agora nomeados a 

‗guarda revolucionária da Presidenta‘. (Jornal O Globo online – 15 de junho 

de 2016) 

 

Trecho 04: 

 

Acabou a insuportável Lei de Responsabilidade Fiscal, voltaram pedaladas 

muito maiores, pedaladas agora chamadas de ‗revolucionárias‘, até que o 

real despencou face ao dólar, sendo cotado a R$ 13,788. (Jornal O Globo 

online – 15 de junho de 2016) 

 

Trecho 05: 

 

E, como estou no domingo passado, me pergunto: como terá sido o discurso? 

Sem dúvida Dilma falou com sinceridade total (não é ironia), falou de sua 

alma revolucionária. (Jornal O Globo online – 30 de agosto de 2016) 

 

Trecho 06: 

 

Tenho orgulho de tudo que fiz. Menti na campanha, dizendo que não ia ter 

comida no prato do povo, menti nos bilhões que arranquei dos bancos para 

esconder o déficit publico. Mas foram mentiras que chamo de ―corrupção 

revolucionária‖. (Jornal O Globo online – 30 de agosto de 2016) 

 

 

 Nos trechos destacados, podemos observar que o enunciador apoia-se novamente na 

estratégia de desconstrução da imagem de credibilidade que o PT sempre buscou ter. Por ser 

um partido cuja proposta política é voltada para as camadas sociais mais populares, o PT 

adquiriu o título de partido revolucionário, conforme já fora apresentado em outras linhas. 

 Dessa forma, o enunciador, intencionalmente, vale-se desse ethos construído pelo PT 

suscitando a ideia de que o partido age de maneira ilegal, porém a ilegalidade é justificável a 

partir do momento em que o partido apoia-se em uma imagem de credibilidade constituída. 

Em outras palavras, o PT justifica as acusações recebidas amparado na imagem de 

―revolucionário‖, ou seja, de que tudo o que fora feito foi para atender as demandas da 

população, por isso, justificável. 

 Outro ponto que podemos destacar nos trechos é referente ao efeito de sentido 

polifônico que instaura a ironia no discurso. O enunciador, ao usar as palavras ―revolucionou‖ 
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ou ―ação revolucionária‖, não tem por objetivo tecer elogios ao Partido dos Trabalhadores, 

porém ele se apropria de um eco de vozes coletivas a fim de evidenciar que a rotulação 

recebida pelo partido não é atribuída por ele, mas sim pelo povo. Dessa forma, ele se protege 

de qualquer acusação que recaia sobre ele.  

 O efeito irônico na polifonia é provocado quando o sentido de ―revolucionário‖ é 

utilizado no discurso com conotação depreciativa. Ou seja, na arquitetura do texto, o 

enunciador lança mão do que Lula e Dilma representaram para a classe mais pobre do Brasil 

(eles são revolucionários), porém a ironia é constituída a partir do momento em que a palavra 

não apresenta tom de exaltação, porém de crítica aos feitos pelos ex-presidentes. Então, deixa 

a entender que o partido rouba em nome do povo, mas seus atos mostram que não há uma 

preocupação com o povo, porém com o próprio PT.  

 A crítica feita pelo enunciador só é depreendida a partir do uso das aspas. A antífrase, 

ou seja, o sentido contrário da palavra só é criado no contexto por meio do uso delas. As aspas 

são extremamente importantes para anunciar, antecipadamente, que aquelas palavras estão ali 

a serviço da crítica e/ou da chacota. 

 Outro ponto importante de ser destacado é quando o enunciador utiliza a expressão 

―não é ironia‖, no exemplo 05, ao se referir ao discurso de defesa de Dilma em relação às 

acusações sofridas que a levaram a ser impeachmada. Aqui ocorre um jogo de máscaras pelo 

qual a voz (identidade) do enunciador se confunde com a do comunicante. Nesse sentido, 

Charaudeau (2015a) nos afirma que: 

 
[...] várias máscaras são possíveis, e, portanto, várias identidades são 

possíveis: mudamos a situação de troca, substituímos as máscaras. Assim, 

sabendo-o, pode-se jogar com as máscaras, e o outro, que também o sabe, 

entrará no jogo. Tiramos a máscara e o que encontramos sob ela...? Outra 

máscara, depois outra e depois mais outra. (CHARAUDEAU, 2015, p. 08) 

 

 De acordo com o enunciado, as imagens do EU-enunciador e a do EU-comunicante se 

imbricam através de um jogo de espelhamento. Esse jogo se constitui a partir do que é falado 

e do que é pensado. O enunciador diz que a expressão não é irônica, mas o comunicante, 

mentor do texto, pensa o contrário, já que os parênteses, utilizados nesse contexto, exercem a 

mesma função que as aspas, de introduzir outra voz no discurso e contradizer o que está sendo 

dito.  

 Dito de outro modo, nós retomamos a ideia sobre polifonia irônica apresentada por 

Maingueneau (2002), quando ele diz que na mesma cena discursiva podemos ter um sujeito 

real ―empírico‖, dotado de uma intencionalidade, ou seja, um mentor; e um sujeito a quem o 
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enunciado concede o papel de encanar uma encenação irônica pelo discurso. Em outras 

palavras, o EU-comunicante e o EU-enunciador. No contexto da crônica, o Arnaldo Jabor de 

―carne e osso‖ e o Arnaldo Jabor ―de papel‖. 

 Charaudeau (2011) diz que a ironia é colocada em cena através de uma relação 

triangular. De um lado, temos um locutor-enunciador que vai à busca de um interlocutor-

destinatário ideal, com a perspectiva de que este se torne seu cúmplice para atingir um alvo. 

Assim, no contexto da crônica analisada, o ex-presidente Lula é o alvo a quem o locutor-

enunciador pretende atingir. 

 Em esquema temos: 

 

LOCUTOR-ENUNCIADOR INTERLOC. DESTINATÁRIO 

      ARNALDO JABOR                                                                                           LEITORES DO LIVRO  

  

 

 

                                                   

ALVO PROJETADO 

LULA 

 

Fig. 10: Representação do dispositivo enunciativo e comunicativo irônico aplicado à crônica 

“Viva a crise!” 

 

 

 Dessa forma, temos nos trechos analisados, um enunciador irônico porque finge querer 

nos passar uma sensação, mas na verdade a sua intenção é outra. O ironista quase nunca age 

por acaso, pois a ironia funciona como um mecanismo de argumentação que busca dizer o 

contrário. Ainda que o efeito de ironia esteja implícito, é possível encontrarmos marcas de 

subjetividade do enunciador, pois a ironia é utilizada intencionalmente. A ironia não é criada 

por escapes, pois na arquitetura do seu texto o enunciador escolhe ser irônico.  

 Nas palavras de Machado (2007): 

 
Escapar da subjetividade pela ironia... eis um grande engano que, no entanto 

foi mantido durante muito tempo na leitura/interpretação de discursos 

escritos: os autores que colocavam a ironia como figura de linguagem ou ato 

de palavra com força comunicativa e argumentativa eram considerados como 

que dotados de um ―olhar neutro‖, ―distanciado‖ em relação aos fatos que 

narravam; em outras palavras: não ―entravam no texto‖, encarando com 

frieza suas personagens e os problemas que as envolviam. Eram autores que 

escreviam de modo objetivo. (...) Não, o ironista não é frio nem distante, ele 

é subjetivo, porque escolheu a ironia como meio de comunicação, como uma 
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estratégia, em meio a tantas outras. A ironia funciona então como uma 

espécie de argumentação ―ao contrário‖. ―Fingindo‖ querer nos passar uma 

sensação, o ironista acaba passando outra. (MACHADO, 2007, pp. 170; 175) 

 

 

 Retomando a análise da crônica em tela, em relação aos trechos 10 e 11, expressões 

como mitificação e ―puros‖ levam-nos à ideia de descrédito ao governo petista, de maneira 

que este se configura como principal responsável pelo quadro econômico do país na época. O 

não-dito sobre mitificação deixa implícita a ideia de se tratar de um governo fantasioso e 

lendário e o não-dito sobre puros é o dito implícito sobre um partido considerado impuro. 

 Então, as expressões utilizadas com ou sem aspas produzem o efeito de ironia a partir 

do momento em que o enunciador tem a intenção de subverter o sentido dessas palavras a fim 

de criticar o governo. Ou seja, os nãos ditos são uma maneira (in) direta de construção da 

imagem negativa que o enunciador busca criar em relação ao PT. 

 Podemos citar também como exemplo um trecho extraído da crônica ―Como era bom 

o nosso comunismo‖ (2006), que versa sobre a seguinte temática: o enunciador defende a 

ideia de que o governo petista, além de retroalimentar um espírito utópico comunista, 

sobrevive dele. Então, a proposta é de desqualificar o governo a partir de seus ideais utópicos. 

Ou seja, diz que o PT tem um sonho vaidoso de governo que não condiz com a realidade. 

 Vejamos o trecho: 

 

Nossa tarefa de comunistas era os infiltrar ―em todos os nichos da 

sociedade‖ para, de dentro, conquistar o poder. Exatamente como o PT está 

fazendo hoje – empregando milhares de companheiros aguerridos e ―puros‖ 

dentro dos aparelhos do Estado. (JABOR, 2006, p.212) 

 

 

 Como no trecho de número 11, temos também a subversão irônica de sentido implícita 

na palavra ―puros‖. Quando o enunciador denomina os membros do PT como companheiros 

―puros‖, a palavra utilizada ativa, automaticamente, todo o imaginário social que temos 

construído a respeito da atuação política do PT. Ou seja, nos apropriamos dos saberes de 

crença (2015a), que fazem parte de certos sistemas de valores circulantes em um dado grupo 

social, para acreditarmos que a denominação ―puros‖ refere-se à atuação política do governo, 

cuja proposta voltava-se para assistência à camada popular do Brasil. Nesse contexto, 

podemos inferir a ideia de que a palavra ―puros‖ refere-se a políticos que não são 

profissionais, estando entregues aos vícios do poder. 

 Machado (2007) nos afirma que: 
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A ironia estabelece-se no jogo de conflitos que é provocado pela exposição 

descritiva: ela é o resultado de uma visão normativa, imposta pelo consenso 

social e, ao mesmo tempo, o reflexo do imaginário subjetivo do autor, em 

seu processo de construção e apropriação do mundo. (MACHADO, 2007, p. 

180) 

 

 

 Silva (2009) fala sobre ―a polissemia das palavras‖, quando diz que a exploração 

polissêmica das palavras constitui um dos procedimentos linguísticos básicos utilizados com 

o propósito de ironizar/criticar algo, no bojo do ato humorístico. Segundo ela: 

 
A exploração polissêmica das palavras constitui um dos procedimentos 

linguísticos básicos do ato humorístico, permitindo a ativação de mais de 

um mundo textual numa mesma enunciação, servindo de gatilho para o 

riso. A situação de enunciação possibilita a construção do sentido do texto a 

partir de conhecimentos partilhados entre os interlocutores do discurso. 

Assim, é com base nos conhecimentos prévios que o destinatário-

interlocutor recria seu texto, pois essa reatualização do sentido é 

fundamental para o estabelecimento da coerência textual. (SILVA, 2009, p. 

110) 

 

  

 Dessa forma, no trecho em análise, temos em uma ponta o consenso social 

(conhecimento prévio do destinatário-interlocutor) sobre a proposta de atuação política do PT, 

de um governo que trabalha em prol das classes mais pobres do país, e o ethos de 

popularidade que o partido cria a partir dessa proposta. E, na outra ponta, o imaginário 

subjetivo do enunciador acerca do governo. Essa subjetividade é instaurada através do uso das 

aspas, responsável por produzir o efeito irônico no discurso.  

 Portanto, neste contexto, o jogo de conflitos que instaura a ironia ocorre a partir da 

oposição entre os imaginários comuns compartilhados por parte da população brasileira, que 

veem com bons olhos a atuação política do Partido dos Trabalhadores, e o processo de 

construção subjetiva desses mesmos imaginários por parte do enunciador, porém com um 

olhar depreciativo, haja vista que a palavra ―puros‖, introduzida por meio do recurso 

tipográfico das aspas, produz efeito de sentido contrário, ou seja, é o mesmo que dizer que os 

companheiros integrantes do PT são impuros. De certa forma, devido ao uso das aspas, o TU-

destinatário se vê obrigado a reatualizar o sentido da palavra para manter a coerência textual, 

mesmo que não partilhe dos mesmos imaginários do enunciador. 

 Retomando a análise da crônica, no trecho 12, a ironia acontece a partir da contradição 

entre as rotulações destinadas à esquerda do Brasil, figurada pelo Partido dos Trabalhadores, e 

o desmonte dessas rotulações desencadeadas pela crise, conforme a avaliação feita pela voz 

enunciativa.  
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 Para depreendermos a ironia ocorrida neste trecho, devemos considerar que, com o 

passar dos anos, desde a sua fundação, o PT procurou criar uma imagem (ethos) de fidelidade 

às camadas populares brasileiras, tendo no centro dessas lutas um líder político que fala em 

nome das classes menos favorecidas. Por isso, o rótulo de ―companheiro‖ adquirido pelo ex-

presidente Lula, por ter estado à frente da militância esquerdista desde a fundação do partido. 

Rótulo esse comprometido no enunciado, devido ao uso das aspas que acabam distorcendo a 

imagem de credibilidade, construída ao longo dos anos de atuação política do ex-presidente, a 

qual acredita ter com as classes menos favorecidas.   

 Nesse sentido, as expressões utilizadas pelo enunciador estão a serviço justamente de 

comprometer essa imagem, denotando a ideia de que o partido age a favor de seus interesses e 

não dos da parcela minoritária a qual defende. Essa intenção se confirma quando o enunciador 

faz uma avaliação depreciativa em relação às pessoas (metaforicamente se referindo ao 

governo), dizendo que elas ―são narcisistas, compulsivas, agressivas, dependentes, invejosas, 

fracassadas e com problemas sexuais.‖ . 

 É válido ressaltar que o reconhecimento dessas rotulações só pode ser 

operacionalizado, em nosso processo de leitura, pelo uso das aspas. Elas, neste contexto, são 

as responsáveis por fazerem com que as expressões utilizadas pelo enunciador façam 

referência a tais características depreciativas assemelhadas à esquerda. Sendo assim, a ironia 

se constitui a partir do momento em que esses rótulos são utilizados com o intuito de 

criticar o governo em razão da crise financeira, e não de agregar-lhe valores. 

 Finalizando a análise, no trecho 13, o enunciador recorre novamente ao uso das aspas 

para produzir a ironia através da expressão utilizada. Sabendo que a esquerda carrega o rótulo 

de subversiva, transgressora e que procura romper com os paradigmas sociais conservadores, 

dizer que a revolução no país tem de ser administrativa e não ―de ruptura‖ é uma forma de se 

opor a essa ideologia da esquerda. 

 Então, o efeito de ironia é provocado a partir da contradição entre o que o enunciador 

pensa e o que a esquerda procura fazer. Com o uso das aspas, o enunciador torna-se irônico 

por suscitar a ideia de que, em tempos de crise, primeiramente, é necessário ―arrumar a casa‖, 

cuidar da saúde financeira do país, para só depois pensar em ruptura. É uma forma de dizer 

ironicamente que repartir as riquezas do país com as classes menos favorecidas, naquele 

momento de crise, é ir na contramão da corrente. 

 Outro ponto importante de ser observado nesta investigação são as estratégias de 

legitimidade, credibilidade e captação adotadas pelo enunciador e que podem contribuir para 

deflagramos um possível ethos irônico do sujeito focalizado nesta pesquisa.  
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 Segundo Charaudeau (2015a), a estratégia de legitimidade visa a determinar a posição 

de autoridade que permite ao sujeito tomar a posição da palavra. Assim, a legitimidade pode 

ser adquirida por duas formas: (1) quando o sujeito apresenta-se como ―autoridade 

institucional‖, o que lhe confere o título de autoridade do saber, ou seja, especialista 

registrado/ reconhecido em um determinado assunto; (2) a outra, quando o sujeito vale-se de 

uma ―autoridade pessoal‖, fundada na estratégia de persuasão e sedução do sujeito. Isso quer 

dizer que a autoridade do sujeito se funda não por registro, algo protocolizado e hierárquico, 

mas sim pelo seu poder de argumentação que poderá influenciar na adesão do Tu-destinatário. 

 Na crônica em tela, ―Viva a crise!‖, o enunciador não apresenta pelo discurso filiação 

a algum partido, tão pouco declara ser especialista no assunto o qual está sendo abordado. 

Todavia, quer se mostrar autoridade a partir do seu poder de argumentação e sedução do Tu-

destinatário. Assim sendo, o enunciador filia-se à fundação de autoridade pessoal, ou seja, a 

segunda opção. Ele parte de suas impressões e cita nomes de possíveis culpados pela crise 

econômica no país na época (2006).  Ele desconstrói a imagem desses sujeitos a partir de 

acusações que os coloquem em posição de culpados e o restante da população brasileira de 

vítima. 

 Desse modo, a estratégia de legitimidade utilizada pelo enunciador e que, 

consequentemente, faz com que adquira credibilidade, é de tentar criar um conflito entre as 

pessoas apontadas por ele com o resto da população brasileira, população esta denominada 

por ele como ―povo‖. Inclusive, ele utiliza o pronome em primeira pessoa, ―nós, o povo‖, 

incluindo-se como parte integrante da nação, denotando a ideia de que o possível sentimento 

de revolta também parte dele, já que ele se considera ―povo‖ e que também fora lesado pela 

má administração do governo petista. 

 Então, o enunciador adquire o status de legitimidade, de parecer ser digno de fé, a 

partir do sentimento de nacionalismo e revolta que procura provocar no Tu-destinatário. Seus 

argumentos evocam comoção e mobilização do povo brasileiro, de modo que ele acaba 

invertendo a imagem de credibilidade e de representante do povo que o ex-presidente do 

Brasil, Lula, sempre teve e lança-se pelo discurso como o conselheiro do povo, aquele que 

está alertando a população sobre os desvios de caráter do PT, sendo ele oriundo, parte também 

do povo. Além de conselheiro, podemos considerar que o enunciador também se candidata ao 

cargo de representante do povo, aquele que fala por ele, incluindo-se no discurso e 

apresentando-se como vítima das ―roubalheiras do PT‖, palavras essas utilizadas por ele. 
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 Vejamos o trecho abaixo: 

 

A crise é boa.  Nada melhor que uma crise para nos dar a sensação de que a 

vida muda, que a história anda, que a barra pesa.  A crise nos tira o sono e 

nos faz alertas.  A crise nos faz importantes, pois, subitamente, todos se 

preocupam conosco - nós, a opinião pública, nós o "povo", nós, os babacas 

que todos preferiam na sombra, na modorra e que, de repente, podem sair 

batendo panelas nas ruas.  A crise nos inclui na política.  Aliás, crise no 

Brasil é quando a política fica visível para a população. (...) A crise é boa 

porque acabaram as crises cegas, radiofônicas, anos 50.  Hoje, as crises são 

online, na internet, nos celulares, com todas as sacanagens ao vivo, 

imediatas.  A crise é uma aula, quase um videogame.  A crise é um thriller 

em nossas vidas. A crise nos permite ver a verdade.  Mas, como - se todos 

mentem o tempo todo?  A crise nos ensina a ver a verdade de cabeça para 

baixo.  Ensina que a verdade é o contrário de tudo que dizem os depoentes, 

testemunhas e réus.  A verdade é tudo o que os políticos negam. (...) A crise 

acaba com a mitificação do PT como o partido dos "puros".  Acaba essa 

bobagem alegórica e messiânica em que muito intelectual acreditou.  A crise 

humaniza os petistas, pois os há honestos, românticos, corretos e os há 

também ladrões, medíocres, famintos e boçais. (JABOR, 2006, p. 59) 

 

 

 Segundo Charaudeau (2015a, p.119) ―a credibilidade não é uma qualidade ligada à 

identidade social do sujeito. Ela é, ao contrário, o resultado da construção de uma identidade 

discursiva pelo sujeito falante, realizada de tal modo que os outros sejam conduzidos a julgá-

lo digno de crédito.‖. 

 Na crônica em tela, por exemplo, temos um sujeito enunciador cuja identidade 

discursiva é moldada a partir dos argumentos que tomam uma posição de ―defesa‖ do povo 

brasileiro, mas em oposição à imagem de popularidade construída ao longo dos anos pelo PT. 

O enunciador utiliza a estratégia de aproximação do Tu-destinatário, quando também se 

considera vítima do estado de calamidade financeira pelo qual o país passava na época (2006). 

Assim, ele se apresenta pelo discurso assumindo um duplo papel. Um papel de enunciador 

que denuncia a realidade, inferindo-se a ideia de representante do povo, pois, naquele 

momento, é a voz que fala por ele. E, o outro papel, de parte integrante da grande massa, 

denotando a ideia de também ter sido um alvo prejudicado por crimes pelos quais o PT está 

sendo acusado. 

 Dessa forma, ele busca ser digno de fé, ou seja, ganhar a credibilidade do Tu-

destinatário que é representado na crônica pela imagem de povo, não por meio de argumentos 

de provas concretas. Ao contrário disso, adquirirá credibilidade, se conseguir comover, tocar 

o seu parceiro de troca comunicativa pelo que diz, pois segundo Charaudeu (2015a, p.67) ―a 

credibilidade é a capacidade do sujeito de dizer ou de fazer.‖.  
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 Além disso, o enunciador vale-se da estratégia de captação, apoiada em uma 

perspectiva retórica, a fim de ganhar a adesão do TU-destinatário. Para que isso ocorra, 

devemos considerar que ele recorre mais à emoção do à que razão em seus argumentos. 

Segundo Charaudeau (2016, p.295), a estratégia de captação com perspectiva retórica visa a 

sedução do parceiro de troca comunicativa, a fim de que ele entre no mesmo universo do 

pensamento que permeia o ato de comunicação e partilhe da mesma intencionalidade, valores 

e emoções do enunciador. 

  Então, o discurso é apoiado em uma atitude de dramatização pela qual o enunciador 

espetaculariza o conteúdo que está sendo posto na cena discursiva. Retomando o que já fora 

apresentando no capítulo sobre Ethos, a dramatização, para Charaudeau (2016), consiste em 

se apoiar mais em crenças do que em conhecimento, o enunciador coloca em prática 

atividades discursivas como analogias, comparações e metáforas forçando o outro a 

experimentar certas emoções. 

 Vejamos um trecho extraído da crônica que ajuda a ilustrar o que fora dito: 

 

A crise é boa para conhecer tipos humanos.  Temos de tudo - uma 

galeria de personas, de máscaras, de bonecos de engonço, de 

mamulengos, temos um reality show sobre o Brasil, temos o desfile de 

caras, de bocas, de mãos trêmulas, de risos e choros constrangidos, 

temos as vaidades na fogueira, os apelos à razão, temos os clamores de 

honradez, os falsos testemunhos, os tratamentos arcaicos, antigas gramáticas, 

temos as vossas excelências, as senhorias, vemos os alicerces do País 

aparecendo, a lama debaixo das dignidades, temos os intestinos, os pés de 

barro, os nós na tripa, temos os apêndices supurados, temos os miasmas que 

nos envenenam aparecendo sob a barra da saia de juízes e desembargadores, 

as sujeiras escorrendo sob as frestas da lei. (JABOR, 2006, p.60) 

 

 

 No trecho em questão, o enunciador, metaforicamente, cria uma imagem de 

desonestidade das pessoas envolvidas nos escândalos políticos no Brasil. A maneira como se 

refere a elas denota a ideia de que essas personas vestem uma máscara que se sobrepõe a sua 

verdadeira imagem, a fim de se inocentarem diante das acusações recebidas. Ou seja, o 

enunciador tem como intencionalidade discursiva dizer que essas pessoas são falsas, não são 

dignas de serem credíveis. Tudo isso é dito de maneira subjetiva, apoiado na crença do 

enunciador e não em um saber científico que possa comprovar de maneira concreta o que ele 

afirma. 

 Portanto, a captação do Tu-destinatário é feita por meio da crença do enunciador que, 

por sua vez, acredita que o Tu-destinatário previsto para o seu discurso compactue também 

dos mesmos valores de crença que ele. O trecho em questão é atravessado por metáforas e 
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comparações (em destaque no excerto) passíveis de tocarem o Tu-destinatário e ganhar a sua 

adesão. Ganha-se a adesão quando este não reclama ao enunciador mais do que ele possa 

oferecer, ou seja, o Tu-destinatário é tocado pela subjetividade que emana do enunciador e 

não por um saber teórico que comprove os dados apresentados por ele, que, neste caso, 

ganham legitimidade por meio de inferências feitas e aceitas pelo Tu-destinatário. 

 Mediante ao que fora exposto, encerramos o percurso de análise desta crônica para 

darmos continuidade ao exame no texto que segue. Assim, será possível estabelecermos 

comparações entre os textos que nos ajudarão a comprovar a nossa hipótese inicial sobre o 

potencial ethos do enunciador, sobretudo quanto ao seu caráter aparentemente irônico.  

 

6.2. Crônica “O golpe, o golpe, o golpe” 

 

A crônica intitulada ―O golpe, o golpe, o golpe‖, veiculada pelo Jornal ―O Globo‖ (online) do 

dia 05 de julho de 2016, versa sobre o processo de Impeachment sofrido pela ex-presidente do 

Brasil, Dilma Rousseff, e traz para o cerne da discussão o fato de ela e de seus aliados 

acusarem a ilegalidade do processo sob a pena de estarem sofrendo um golpe político. 

 Abaixo, segue a crônica na íntegra antes da darmos andamento à análise: 

 

O golpe, o golpe, o golpe 

 

Arnaldo Jabor 

 

O verdadeiro golpista foi o PT, esse partido que nos desmanchou! 

 

Dilma e o PT continuam a bradar que está em curso um golpe contra eles. Vão berrar isso na 

Olimpíada, vão continuar até 2018, quando esperam eleger o Lula. Mas creio que esse 

demagogo narcisista encontrará seu destino antes disso. 

É espantoso ver o ardor com que a ―barbie‖ de esquerda Gleisi Hoffmann e o Lindbergh 

Farias, bem conhecido em Nova Iguaçu, defendem Dilma. Por que será? Para mostrar força, 

já que ambos são investigados na Lava-Jato? E o José Eduardo Cardozo? Ele parece estar 

lutando pela própria vida. Sua fidelidade canina é emocionante. Que será que ele quer? 

Algum sonho de poder ou é só amor? 

Todos se aferram à tecnicalidade das chamadas ―pedaladas fiscais‖, questionando-as, 

periciando-as, como se esse detalhe fosse a única razão para o impedimento. 
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Sem dúvida, foram o irrefutável crime contábil de seu governo. Mas, não só as malandragens 

da administração são crimes; também foram espantosos os desastres econômicos e políticos 

que essas práticas provocaram. Foi golpe sim quando deram as pedaladas, desrespeitando a  

Lei de Responsabilidade Fiscal, para fingir que as contas estavam sob controle. Mais do que 

aumentar o endividamento, o governo recorreu a  

manobras para fechar as contas públicas. A chamada contabilidade criativa incluiu, por 

exemplo, repasses do Tesouro ao BNDES, que não aparecem como aumento de dívida. 

O verdadeiro golpista foi o PT, esse partido que nos desmanchou. O golpe começou desde o 

governo Lula, que abriu para o PT e aliados as portas para o presidencialismo de corrupção. 

Suas ações foram tão incoerentes, tão irracionais, que explicações políticas ou econômicas 

não bastam. Para entender a cabeça desses elementos, temos de recorrer à psiquiatria. O 

diagnóstico é um sarapatel feito de estupidez ideológica, falso amor ao povo,  

bolivarianismo, oportunismo e a deliciosa descoberta da facilidade de roubar num país tão 

permissivo com os ladrões. 

Foram muitos os golpes que Dilma e sua turma cometeram. 

Foi golpe quando mentiram espetacularmente na campanha eleitoral dizendo que o país 

estava bem, quando desde 2014 já rondava a falência. A presidente assumiu o segundo 

mandato já sabendo que dificilmente poderia cumprir as promessas de campanha. 

Foi golpe quando, em decorrência da transgressão da Lei de Responsabilidade Fiscal, os 

gastos públicos disfarçados provocaram o desemprego de mais de 12 milhões de 

trabalhadores, com a inflação subindo para mais de 10% O endividamento do setor público 

disparou no governo Dilma. Em 2014, o setor público gastou R$ 32,5 bilhões a mais do que  

arrecadou com tributos — o equivalente a 0,63% do Produto Interno Bruto (PIB), o primeiro 

déficit desde 2002. A dívida pública líquida subiu pela primeira vez desde 2009, de 33,6% do 

PIB em 2013, para 70% agora. Sua herança maldita faz a dívida pública crescer quase dois 

bilhões por dia. 

Foi um golpe quando permitiram que nosso rombo fiscal chegasse a R$ 170 bilhões.  

Foi um golpe sim quando Dilma comprou a refinaria de Pasadena por 1 bilhão e meio de 

dólares, 300 vezes o preço original de 43 milhões. É assustador ouvir de Dilma que ela não 

sabia de nada (nunca sabem nada) e que o caolhinho Cerveró a teria enrolado. 

 

Isso já poderia ser motivo para impedimento: ou ela fez vista grossa para as roubalheiras da 

Petrobras (―oh... malfeitos toleráveis para a ‗revolução‘ petista...‖) ou por incompetência e 
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 negligência criminosa mesmo, ao não examinar direito, como ―presidenta‖ do Conselho de 

Administração, a caríssima compra de uma refinaria lata velha. Só isso, já era motivo. Aliás, 

o Cerveró reagiu às explicações de Dilma: ―Ela sabia de tudo... ela mentiu e me sacaneou‖. 

A chanchada está cada vez mais vulgar. 

Foi imenso o crime da destruição de nosso maior orgulho, a Petrobras, que virou um ferro 

velho endividado, vendendo ativos. Foi golpe. 

E vêm aí mais coisas horrendas na Eletrobrás do Lobão, nos fundos de pensão, nas empresas 

públicas. São golpes de morte. 

Foi um golpe o aparelhamento do Estado pelos petistas. Foi golpe nomear mais de 50 mil 

elementos para lotear o governo. 

Os gargalos na infraestrutura brasileira foram ignorados, e encareceram os custos da 

indústria. Foi golpe o atraso em obras de infraestrutura do Programa de Aceleração do 

 Crescimento (PAC) e também a demora nas licitações de ferrovias, rodovias e portos. Foi 

golpe também financiar portos e pontes na Venezuela e em Cuba. 

Foi golpe o termo de posse que Dilma enviou para Lula em segredo, para livrá-lo da Justiça 

comum. 

Só em 2014, Dilma gastou mais de 2 bilhões e meio em propaganda. Em 2015, dois bilhões e 

trezentos. Total: seis bilhões de reais para engambelar a opinião pública em dois anos. E 

mais: desde o início do governo do PT foram gastos mais de 16 bilhões de reais em 

publicidade. Não é um golpe? 

E o pior golpe é o inconcebível desrespeito às instituições do país. Dilma acusa o Supremo 

Tribunal, a Procuradoria Geral, o Congresso, milhões de pessoas nas ruas, de tramarem o 

golpe contra ela. 

E mais ainda: 

É um golpe feio a arrogante ―presidenta‖ pedir sanções contra o Brasil a países vagabundos 

da Unasul bolivariana... A presidenta do Brasil fala mal do Brasil no mundo todo. Pode? 

 

 Abaixo, segue a tabela com a identificação macroestrutural da crônica em tela que nos 

dará o direcionamento necessário acerca da maneira pela qual o discurso argumentativo é 

organizado: 
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MACROESTRUTURA CRÔNICA 

PROPOSTA Implícita no título da crônica. Ao dizer ―O 

golpe, golpe, o golpe‖, denota-se a ideia 

de que o impeachment foi um golpe contra 

o PT, fato dito possivelmente pela voz do 

povo a favor do partido. 

TESE Contrária à proposta popular, é 

apresentada no subtítulo da crônica a 

passagem: ―O verdadeiro golpista foi o 

PT, esse partido que nos desmanchou!. A 

tese é constituída em torno da ideia de que 

o próprio PT (Partido dos Trabalhadores) 

é o culpado pelo processo de impedimento 

relativo à impossibilidade de a ex-

presidente exercer o seu cargo político. 

 

ARGUMENTOS No decorrer da crônica, são apresentadas 

como argumentos algumas ações 

desenvolvidas pelos petistas que 

demarcam a ideia de rompimento com os 

compromissos político-econômicos do 

país. Assim, o rompimento com esses 

compromissos e que gerou uma grande 

confusão no sistema econômico do país 

coloca os envolvidos citados pelo 

enunciador em posição de réus. 

Desse modo, podemos extrair alguns  

exemplos de argumentos extraídos da 

própria crônica: 

 

1- Foi golpe quando, em decorrência da transgressão da 

Lei de Responsabilidade Fiscal, os gastos públicos 

disfarçados provocaram o desemprego de mais de 12 

milhões de trabalhadores, com a inflação subindo para 

mais de 10% O endividamento do setor público disparou 

no governo Dilma. Em 2014, o setor público gastou R$ 
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32,5 bilhões a mais do que arrecadou com tributos — o 

equivalente a 0,63% do Produto Interno Bruto (PIB), o 

primeiro déficit desde 2002.  

2- Foi um golpe sim quando Dilma comprou a refinaria 

de Pasadena por 1 bilhão e meio de dólares, 300 vezes o 

preço original de 43 milhões. É assustador ouvir de 

Dilma que ela não sabia de nada (nunca sabem nada) e 

que o caolhinho Cerveró a teria enrolado. 

 

CONCLUSÃO O enunciador encerra o texto conciliando 

os argumentos apresentados no decorrer 

da crônica com a tese estampada no 

subtítulo. Assim, a conclusão ratifica a 

tese e os argumentos apresentados, haja 

vista que o enunciador, na própria 

conclusão, continua utilizando como 

reforço argumentativo as ações 

desenvolvidas pelo PT que podem colocar 

os membros do partido, envolvidos nos 

casos citados, em uma posição 

desfavorável. 

 
Tabela 06: Organização macroestrutural da crônica 02. 

 

 Do ponto de vista microestrutural, em busca de investigar o potencial ethos irônico de 

Jabor, consideramos, a partir desse momento, os seguintes fragmentos em correspondência 

aos parâmetros de análise selecionados: 

 

FRAGMENTOS CLASSIFICAÇÃO TRECHO 

1- Golpe Repetição ―O golpe, o golpe, o golpe. 

O verdadeiro golpista foi o 

PT, esse partido que nos 

desmanchou!‖. 

2- Fidelidade canina é 

emocionante. 

Expressões nominais  ―Ele parece estar lutando 

pela própria vida. Sua 

fidelidade canina é 

emocionante. Que será que 

ele quer? Algum sonho de 

poder ou é só amor?‖. 

3- ―Barbie” de esquerda Recurso tipográfico das ―É espantoso ver o ardor 
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aspas com que a ―barbie‖ de 

esquerda Gleisi Hoffman e 

o Lindbergh Farias, bem 

conhecido em Nova 

Iguaçu, defendem Dilma.‖. 

4- ‗Revolução‘ Recurso tipográfico das 

aspas 

―Isso já poderia ser motivo 

para impedimento: ou ela 

fez vista grossa para as 

roubalheiras da Petrobras 

(―oh... malfeitos toleráveis 

para a ‗revolução‘ 

petista...‖) [...]‖. 

5- ―Presidenta‖ Recurso tipográfico das 

aspas 

―Isso já poderia ser motivo 

para impedimento: ou ela 

fez vista grossa para as 

roubalheiras da Petrobras 

(―oh... malfeitos toleráveis 

para a ‗revolução‘ 

petista...‖) ou por 

incompetência e 

negligência criminosa 

mesmo, ao não examinar 

direito como ―presidenta‖ 

do Conselho de 

Administração [...]‖ 

6 – Foi golpe Repetição. ―Foi um golpe o 

aparelhamento do Estado 

pelos petistas. Foi golpe o 

atraso em obras de 

infraestrutura do Programa 

de Aceleração do 

Crescimento (PAC) e 

também a demora nas 

licitações de ferrovias, 

rodovias e portos. Foi 

golpe também financiar 

portes e pontes na 

Venezuela e em Cuba. Foi 

golpe o termo de posse que 

Dilma enviou para Lula em 

segredo, para livrá-lo da 

Justiça comum.‖ 

7- ―Presidenta‖ Recurso tipográfico das ―É um golpe feio a 
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aspas arrogante ―presidenta‖ 

pedir sanções contra o 

Brasil a países vagabundos 

da Unasul bolivariana... A 

presidenta do Brasil fala do 

Brasil no mundo todo. 

Pode?‖. 

 
Tabela. 07: Registro das recorrências microestruturais da crônica 02. 

  

 Partamos então para a análise dos fragmentos elencados acima. 

 

 No trecho 1, temos o título da crônica em tela “O golpe, o golpe, o golpe” e, abaixo 

do título, o subtítulo “O verdadeiro golpista foi o PT, esse partido que nos desmanchou”. 

Logo de início, no título, o enunciador utiliza a estratégia da repetição de palavras que adianta 

qual o assunto a ser tratado na crônica. Todavia, essa estratégia funciona como um ato 

subversivo das ideias que se perpetuavam na época, por grande parte da população, e da 

influência das mídias em geral, de que a ex-presidente estava sofrendo um golpe político. Pelo 

título, podemos inferir que se trata de um jogo de vozes que ecoa tanto o sentimento de parte 

da população brasileira e do PT, contra as acusações sofridas pela oposição, quanto da 

oposição contra Dilma, que retomaria tal grito para ridicularizá-la ou acentuar que há golpe 

sim, mas do PT contra a oposição.  

 Koch e Elias (2010) utilizam o termo ―sequenciação com recorrências‖ ao se referir à 

reiteração de formas linguísticas que contribuem para a progressão textual. Entre as 

recorrências apresentas por ela, podemos destacar o caso da ―recorrência de termos‖, que 

consiste na reiteração de um mesmo item lexical, como podemos ver no título da crônica ―O 

golpe, o golpe, o golpe‖.  

 Segundo Koch e Elias (2010), no caso da repetição de termos, não existe uma 

identidade total entre os elementos recorrentes (itens lexicais), ou seja, a reiteração de 

palavras traz o acréscimo de novos sentidos que surgem da relação entre elas. No exemplo 

citado, a palavra ―golpe‖ perde o seu sentido único a partir do momento em que é repetida, o 

que acaba por gerar um efeito polifônico pelo qual são deflagradas diferentes vozes que dão 

um novo sentido aos termos em recorrência.  

 Assim, esse jogo de vozes vai ao encontro da teoria sobre polifonia defendida por 

Ducrot (1984). Para ele, o locutor é capaz de pôr em cena discursiva outras vozes, as dos 
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enunciadores, podendo não ter relação direta com um sujeito real. Dito de outra forma, temos 

em Machado (2007): 

 

Para Bakhtin, a ironia comporta palavras vindas de outros ditos. Assim, o 

sujeito-falante que ironiza traz em si várias ―vozes‖ ou os ditos de vários 

outros sujeitos. Em certos textos, podemos nos deparar com uma pluralidade 

de ―vozes‖ que ―falam‖, simultaneamente, sem que nenhuma delas seja 

preponderante e julgue as outras. A ironia pode então ser explicada pela 

Teoria da Polifonia do mestre russo. (MACHADO, 2007, p.171) 

 

 

 É como podemos observar no trecho em análise: Jabor (sujeito real) projeta para o 

título da crônica ―O golpe, o golpe, o golpe‖ outras vozes que podem não ter relação direta 

com a dele. Dessa repetição sintagmática, extraímos, como apresentado antes, três vozes que 

se diferenciam, identificadas na tabela abaixo como a voz dos enunciadores.  

 Vejamos: 

 

ENUNCIADOR REPRESENTAÇÃO 

Eu1- Parte da população brasileira. Voz do povo que considera o processo de 

impeachment um golpe. 

Eu2- Partido dos Trabalhadores (PT) Voz do partido político que considera 

estar sofrendo um golpe. 

Eu3 – Oposição ao governo de esquerda Voz da oposição que considera estar 

sofrendo um golpe oriundo do PT. 
 

Tabela 08: Registro das vozes deflagradas do título da crônica. 

 

 

 Apesar da repetição do termo ―O golpe‖ sugerir o conjunto de vozes oriundas do PT, 

tendo em vista a ideia que circulava na época de que este partido estava sofrendo tal ação, este 

termo, no título, assume outro significado, configurando um caráter irônico
13

. Isto é, apropria-

se de um ―argumento‖ próprio da esquerda, impondo-lhe novo sentido e, assim, 

ressignificando-o, ou pelo menos redirecionando o alvo projetado, neste caso, Dilma 

Rousseff. 

 Uma vez que a ironia tem por função criar efeitos contrários ao sentido ―real‖ da 

palavra em uso, dizer neste caso: ―O golpe, o golpe, o golpe‖, equivale a ―Não foi golpe, não 

foi golpe, não foi golpe‖; ou se o foi, deu-se antes contra os adversários do PT e do governo. 

Portanto, afirma-se o teor irônico presente no título. 

                                                           
13

 A ironia está na repetição evidenciada segundo um tom contextual, em conformidade com o que delineia o 

ethos do enunciador. 
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 Em seguida, no trecho 2, mais especificamente no segundo e terceiro parágrafos, o 

enunciador cita alguns nomes interessados na defesa de Dilma, porém, suscita, de maneira 

implícita, um possível interesse desses aliados na defesa dela, como se os mesmos quisessem 

se proteger da situação ou lucrar com ela. Para isso, ele se vale do uso de expressões nominais 

como, por exemplo, fidelidade canina, criando, assim, um contínuo entre o efeito de ironia e 

o sarcasmo. Suscita-se aqui a ideia de que, quando o referido José Eduardo Cardozo defende 

com veemência a ex-presidente, está fazendo também a sua autodefesa por, provavelmente, 

ter medo de ser denunciado por alguma ação irregular cometida por ele. 

 Podemos recuperar aqui a distinção feita por Charaudeau (2011) entre o que é dito e o 

que é pensado. Ele afirma que é a partir dessa reunião de contrários ―implícito‖ e ―explícito‖ 

que acontece o efeito polifônico irônico, já que a ironia emerge desse jogo de vozes, ou seja, 

da relação entre o que o EU-comunicante pensa, implicitamente, com o que o EU-enunciador 

diz, explicitamente. No contexto da crônica, ao dizer ―sua fidelidade canina é emocionante‖, o 

tom de sarcasmo está vinculado à palavra canina, levando em consideração o tom forte e 

agressivo assumido neste contexto. Já o efeito irônico é gerado por meio da palavra 

emocionante (campo do dizer), observando que o enunciador utiliza supostamente um ―tom 

mais fraco‖. A ironia se constitui justamente pelo fato de não haver nada de emocionante, mas 

sim de ridículo (campo do pensar), como denota o cinismo do enunciador.  

 Podemos citar outro exemplo, extraído da crônica ―Dilma II – A volta!‖(2016) , que 

dialoga com o trecho acima. Vejamos: 

 

Mas Dilma e seus assessores logo conclamaram brilhantes intelectuais, 

professores e artistas para explicar ao povo que seu sofrimento era ―belo e 

corajoso‖, por que eles estavam penando por causa dos ricos e que um dia 

(sempre falavam ‗um dia‘) o Brasil seria um paraíso social. (Jornal O globo 

online – 15 de junho de 2016) 

 

 

 Seguindo a mesma linha de raciocínio de análise do trecho anterior, quando o 

enunciador utiliza a expressão ―belo e corajoso‖, referindo-se ao dilema pelo qual a ex-

presidente estava passando, de ser impeachmada no ano de 2016, temos mais um exemplo de 

recorrência irônica. A ironia, neste contexto, ocorre devido ao sentido contrário da expressão 

gerado pelo uso das aspas. Na verdade, o enunciador não tem a pretensão de demonstrar 

solidariedade à Dilma. Ao contrário disso, o tom supostamente calmo com o qual manipula a 

expressão é utilizado com o intuito de criticá-la, pois ―belo e corajoso‖, no contexto do 

discurso, é o recurso argumentativo irônico utilizado pelo enunciador para sugerir a ideia de 

que Dilma veste uma máscara que a torna ridícula e patética.  
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 Machado (2007), no estudo sobre a ironia aplicada em Madame Bovary, diz que: 

 

No âmbito de uma análise discursiva, podemos dizer que a ironia aplicada 

em Madame Bovary segue dois caminhos, sendo que estes visam à obtenção 

de dois efeitos diferentes: em primeiro lugar, o uso do fenômeno linguageiro 

irônico busca realçar aspectos ridículos e provisórios de mais uma tragédia 

do cotidiano; em segundo lugar, a estratégia da ironia como elemento de 

comunicação/argumentação pode gerar um sentimento de piedade por 

Emma, uma relação de solidariedade para com essa vítima de uma ironia de 

situação (...). (MACHADO, 2007, p. 180) 

 

 

 A análise de Machado se aplica ao nosso exemplo, pois temos, nos dois trechos em 

tela, o uso do fenômeno linguageiro irônico realçando aspectos ridículos e provisórios do 

cotidiano, como fora denominado pela pesquisadora. A ironia aqui instaurada é quase uma 

dubiedade de sentido, apresentando-se por duas faces, onde uma é ocultada pela outra.  

 Primeiramente, quando o enunciador refere-se a José Eduardo Cardoso através da 

oração ―sua fidelidade canina é emocionante‖ e ao sofrimento de Dilma como ―belo e 

corajoso‖, em relação às acusações recebidas, temos o exemplo da estratégia da ironia como 

elemento de comunicação/argumentação apresentando um aparente sentimento de piedade aos 

respectivos alvos, José Eduardo Cardoso e Dilma Rousseff. Todavia, ao relacionarmos as 

expressões utilizadas com o teor discursivo da crônica e com o contexto político pelo qual o 

país passava na época, percebemos que o tom utilizado pelo enunciador não é de exaltação e 

tão pouco piedade pelos acusados, mas sim, como diz Machado, o fenômeno linguageiro 

irônico, neste contexto, está sendo utilizado intencionalmente com o propósito de realçar 

aspectos ridículos do cotidiano, neste caso, a defesa de José Eduardo Cardoso à Dilma e da 

postura de Dilma diante das acusações recebidas que a levaram ser impeachmada. 

 Retomando a análise da crônica em tela, o enunciador, no trecho 3, ao se referir à ex-

ministra-chefe da Casa Civil do Brasil, Gleisi Hoffmann, utiliza, entre aspas, a expressão 

nominal ―barbie‖, mas que, para o contexto em que está inserida, funciona como um 

potencial (des) qualificador. Relacionando este termo ao cargo político ocupado pela pessoa 

referida no discurso, principalmente no que diz respeito ao aspecto físico dela (loira, olhos 

verdes, alta e magra), podemos inferir que o enunciador vale-se desta estratégia para provocar 

um efeito sarcástico o que leva ao descrédito a pessoa que é Gleisi Hoffmann.  

 Nesse contexto, a palavra é utilizada em seu sentido figurado. Assume-se, então, o 

sentido de discurso, que, segundo Charaudeau (2008), só é apreendido a partir das 

experiências extratextuais do TU- destinatário, ou seja, do seu conhecimento de mundo e dos 

imaginários constituídos pelas convenções sociais.  
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 Então, para compreender o sentido de quando é dito que ela é uma ―barbie‖, exige do 

TU-destinatário o conhecimento básico sobre a boneca norte-americana, principalmente sobre 

os imaginários sociais a seu respeito, como, por exemplo, o de que a Barbie valorizou uma 

linha de preocupação com a estética e ajudou a criar um padrão de beleza.  

 Relacionando com o parágrafo anterior, o imaginário, segundo Charaudeau (2015a), é 

aquilo que se torna como verdade em termo de valores e/ou pensamentos que são 

considerados como verdadeiros pela sociedade. Trata-se de 

 

um conceito que propomos para integrar a noção de imaginário ao quadro 

teórico de uma análise do discurso. Efetivamente, para desempenhar 

plenamente seu papel de espelho identitário, esses imaginários 

fragmentados, instáveis e essencializados têm necessidade de ser 

materializados. Isso acontece de diferentes maneiras: nos tipos de 

comportamentos (os ritos sociais da vida cotidiana), nas atividades coletivas 

(aglomerações, manifestações, cerimônias) que têm por efeito dar corpo aos 

imaginários; na produção de objetos manufaturados e de tecnologias que dão 

ao grupo o sentimento de possuir e dominar o mundo (a televisão e a internet 

dão a impressão de dominar o espaço e o tempo); na construção de objetos 

emblemáticos que, erigidos como símbolos, “objetualizam” e exibem até 

a exaltação e, às vezes, até mesmo o fetichismo, os valores identitários aos 

quais os membros do grupo aderem por assunção mais ou menos voluntária 

(as bandeiras, as insígnias, os slogans, como a foice e o martelo, a cruz 

gamada, o ―Black is beautiful‖ etc.). (CHARAUDEAU, 2015, p. 206) 

 

 

 O fragmento em destaque, no trecho dado, é o que mais se aproxima da relação entre 

os imaginários que circulam sobre a boneca ―Barbie‖ com a imagem vexatória que o 

enunciador cria de Gleisi Hoffmann, ao compará-la à boneca, uma vez que tal comparação 

acaba ―objetualizando‖ a referida Gleisi, tornando-a inútil ao cargo político que ocupa.  Sendo 

assim, associar a imagem de Hoffmann à boneca americana é a forma encontrada de afirmar, 

implicitamente, que ela é apenas uma boneca de luxo, um objeto, não tendo competência 

suficiente para atuar no cargo eminente que ocupa e agir em defesa da ex-presidente Dilma. 

 Além disso, o termo utilizado vai ao encontro dos imaginários misóginos que sempre 

existiram na sociedade, de que a mulher não tem competência suficiente para atuar em 

importantes cargos que sempre foram ocupados por homens. Portanto, o efeito de sarcasmo 

ocorre devido à condução do discurso agressivo do enunciador ao se referir à imagem de 

Hoffmann. 

 Quanto ao uso das aspas, seguindo a concepção de Maingueneau (2002), sua 

colocação é um sinal a ser interpretado, pois, geralmente, o enunciador as utiliza como forma 

de chamar a atenção do Tu-destinatário e atribuir a ele a tarefa de compreender o seu 

significado no contexto em que estão inseridas. Usar as aspas é a forma de o enunciador 
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deixar uma lacuna aberta em seu próprio discurso, cabendo ao Tu-destinatário fazer o 

preenchimento do vazio interpretativo. Assim, o seu uso pode assumir várias interpretações, 

tudo dependerá do contexto no qual está inserido.  

 Maingueneau (2002) diz: 

 
Ao colocar palavras entre aspas, o enunciador, na verdade, apenas chama 

atenção do co-enunciador para o fato de estar empregando exatamente as 

palavras que está aspeando; salientando-as, delega ao enunciador a tarefa 

de compreender o motivo pelo qual ele está chamando assim a sua atenção 

e abrindo uma brecha em seu próprio discurso. As aspas indicam ―uma 

espécie de lacuna, de vazio a ser preenchido interpretativamente‖. 

(MAINGUENEAU, 2002, p. 161) 
 

 

 Silva (2009), ao investigar o uso da ironia como mecanismo linguístico-discursivo do 

humor nas crônicas de Diogo Mainard, em seu trabalho ―O riso em Mainard‖, utiliza o termo 

―analogia irônica‖ para se referir ao jogo irônico no discurso por analogia. Segundo ela: 

 
No jogo irônico por analogia, não há sobreposição de juízos que se 

contradizem, ou seja, não há exatamente paradoxo no discurso. Aqui, são 

ativados dois mundos textuais, instaurando-se um princípio de identidade 

entre coisas aparentemente distintas e desiguais, mas cuja junção permite 

mais de uma possibilidade de leitura. Com isso, a analogia aproxima-se de 

figuras de linguagem como a comparação ou a metáfora, sendo que o 

interlocutor do discurso não oscila especificamente entre o sentido literal e o 

sentido real. É, pois, na identificação implícita das semelhanças que se flagra 

essa ironia. (p.97) 
 

 

 É o que percebemos no trecho em análise. Quando o enunciador utiliza o termo 

―barbie‖ para se referir à Gleisi Hoffmann, são ativados dois mundos textuais. Como disse 

Silva, instaura-se um princípio de identidade entre coisas aparentemente distintas e desiguais: 

a barbie é uma boneca norte-americana e Gleisi Hoffmann uma mulher de ―carne e osso‖, 

brasileira e que exerce uma função política.  

 Todavia, essa analogia permite mais de uma possibilidade de leitura. A metáfora 

utilizada não é vazia de sentido e implica ao TU-destinatário a identificação implícita das 

semelhanças entre Gleisi Hoffmann e a boneca barbie, para que, assim, seja deflagrada a 

ironia. Nesse sentido, a ironia é dada por inferência e através da analogia entre seres que 

pertencem a mundos distintos, mas que, ao mesmo tempo, se imbricam para a construção de 

sentido no contexto irônico. 

 Dando sequência à análise, nos trechos de número 4 e 5, temos duas ocorrências 

quanto ao uso das aspas. De acordo com o contexto em que estão inseridas, as mesmas 
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apresentam um ―tom‖ com certa conotação irônica, pelos seguintes motivos: primeiro, pelo 

fato de o enunciador ter apresentado, anteriormente, vários motivos, baseados inclusive em 

provas concretas, que justificam o impedimento da ex-presidente, tais como: a compra de uma 

refinaria no valor de1 bilhão e meio de dólares, sem passar pela análise dela; como também, 

em decorrência da transgressão da Lei de Responsabilidade Fiscal, os gastos públicos terem 

provocado o desemprego de mais de 12 milhões de trabalhadores. Em seguida, contudo, 

afirma que os motivos que poderiam levá-la ao impedimento podem ser tolerados, ou seja, 

afirma que são ―malfeitos toleráveis em prol de uma ‗revolução‘‖. Pode essa exposição de 

fatos, estrategicamente delineados no texto, acabar contradizendo as acusações negativas 

feitas até então.  

 Então, conclui-se, para este caso, que se trata da produção de um efeito antífrase, ou 

seja, o enunciador busca dizer o contrário do que está escrito (não-dito) a fim de ironizar a 

administração do governo, valendo-se do uso das aspas para produzir este efeito no contexto 

em que está inserido: os malfeitos citados são, na verdade, intoleráveis segundo a visão do 

enunciador. 

 Quanto ao uso da palavra ‗revolução‘, de modo mais específico, primeiramente, é uma 

forma irônica de dizer que o governo petista quis revolucionar o país com suas ideias e 

atitudes, ou seja, tudo em prol de benefícios para o povo brasileiro. Logo, tal revolução pode 

ser considerada, em segundo plano, como ―malfeitos toleráveis‖, sob a ótica de outro 

enunciador que não é o Jabor discursivo, haja vista que no trecho são utilizadas aspas 

suscitando a ideia de ser a fala de outra pessoa.  

No trecho 5, o enunciador usa o termo ―presidenta‖. Ele diz que Dilma é ―presidenta‖ do 

conselho de administração e deveria por obrigação estar ciente da compra da refinaria. Assim, 

uma vez que ela não tem o controle das decisões, que são tomadas à sua revelia, não terá 

então competência para atuar no cargo de presidente. A ironia ocorre no momento em que a 

palavra ―presidenta‖ é utilizada como forma de descredibilizar a atuação política de Dilma, 

sendo o uso das aspas o responsável por demarcar este efeito. 

 Além disso, podemos também levantar outras duas hipóteses quanto ao uso das aspas 

na palavra ―presidenta‖. A primeira refere-se ao fato de Dilma ter ganhado destaque na mídia 

pela incoerência de seus discursos, o que para muitos foi motivo de chacota, como podemos 

exemplificar com o trecho extraído da crônica ―Se a Dilma voltar?‖ (2016): 

 

Antes, também os índios morriam por falta de assistência técnica. Hoje não; 

pois temos muitas riquezas. E aqui nós temos uma, como também os índios 

daqui e os indígenas americanos têm a deles. Nós temos a mandioca. E aqui 
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nós estamos comungando a mandioca com o milho. E, certamente, nós 

teremos uma série de outros produtos que foram essenciais para o 

desenvolvimento de toda a civilização humana ao longo dos séculos. Então, 

aqui, hoje, eu estou saudando a mandioca. Acho uma das maiores conquistas 

do Brasil.Vocês, dos jogos indígenas, estão jogando com uma bola feita de 

folhas, e por isso eu acho que a importância da bola é justamente essa, o 

símbolo da capacidade que nos distingue como… Nós somos do gênero 

humano, da espécie sapiens. Então, para mim, esta bola é um símbolo da 

nossa evolução. Quando nós criamos uma bola dessas, nós nos 

transformamos em homo sapiens ou ‗mulheres sapiens. (Jornal O globo 

online – 08 de junho de 2016) 

 

 

 Então, utilizar a palavra entre aspas é também uma forma de reforçar o estereótipo que 

fora criado acerca da imagem dela, de ser uma pessoa desqualificada para o cargo, pois nem 

ao menos teria o conhecimento básico sobre o uso da norma padrão da língua para preparar os 

seus discursos, como fora acusada pela mídia em geral. 

 A outra hipótese é referente ao aparente comportamento misógino do enunciador. 

Assim como ele utiliza a expressão ―barbie da esquerda‖, no intuito de agredir Gleisi 

Hoffmann, desqualificando-a em sua atuação política profissional, o mesmo poderia estar 

fazendo quando se refere à Dilma como ―presidenta‖. Ou seja, é o mesmo que dizer que 

Dilma não tem competência suficiente para exercer o cargo de Presidente do Brasil por ser 

mulher. 

 Dessa forma, nos casos acima, tem-se um contínuo entre ironia e sarcasmo. O 

sarcasmo estaria contido na ironia, pois, a depender da intencionalidade discursiva do 

enunciador, quando este quer ser agressivo e ofensivo, inclina-se mais para o lado do 

sarcasmo. Porém, quando quer criticar na sutileza, com calma, tende a ser mais irônico.  

Essas hipóteses dialogam com o que Ida Lúcia Machado observa sobre a ironia: 

 
Vemos a ironia como um procedimento  bastante ligado ao estilo de ser e 

escrever de cada ser humano. Há aqueles que não ironizam nunca. Há os 

que ironizam de modo brusco, agressivo e ofensivo. Há também os que 

preferem ironizar realizando um sutil jogo estratégico que busca 

influenciar o outro de alguma forma ou então torná-lo mais ou menos 

consciente do absurdo ou do ridículo de certas opiniões ou situações. São 

várias as maneiras de se abordar a ironia: preferimos aqui a que nos sugeriu 

Bakhtin com seus conceitos sobre polifonia, completada pelas ideias de 

Charaudeau sobre a divisão dos sujeitos de um ato comunicativo ou ato de 

linguagem. (MACHADO, 2014, pp. 126-127) 

  

 

 Podemos extrair da crônica ―Ou Temer se comunica ou se estrumbica‖ (2016) outro 

exemplo no qual o enunciador apresenta um comportamento depreciativo em relação à 

imagem de Dilma e à capacidade dela de presidir o país.  Vejamos: 
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Houve momentos em que ele (o Temer) mostrou uma virilidade legal. Por 

exemplo, quando disse que já tinha sido secretário de Segurança em SP e 

que não tinha medo de bandido. Ali, o povo gostou. Acho que gostou 

também quando ele disse que não te medo de errar e que, se errar em algo, 

consertá-lo-á. Acho ótimo um presidente falando em mesóclises. Melhor que 

a Dilma na mandioca. (Jornal O globo online – 31 de maio de 2016) 

 

 

 Contextualizando o trecho supracitado, a ex-presidente Dilma Rousseff tornou-se 

motivo de chacota no cenário midiático devido aos discursos incoerentes que a mesma 

proferia, conforme já fora falado anteriormente. Em oposição a ela, o presidente que ocupou o 

seu lugar, quando foi impeachmada, Michel Temer, apresenta um discurso pomposo e cheio 

de mesóclises. É por esse motivo que o enunciador diz ―acho ótimo um presidente falando em 

mesóclises, melhor do que Dilma na mandioca‖, fazendo referência a um dos discursos 

equivocados realizados por ela. Para o enunciador, um presidente que fala em mesóclises cria 

de si uma imagem de credibilidade e competência para administrar um país. Ou seja, o 

domínio sobre o uso da língua-padrão estabelece um status em relação a quem fala. 

 Além disso, quando o enunciador diz que Temer mostrou uma virilidade legal por não 

ter medo de bandido, pois já havia sido secretário de segurança em SP, acaba atribuindo a 

Temer um ethos de potência. Segundo Charaudeau (2015a), ―O ethos de ―potência‖ é visto 

como uma energia física que emerge das profundezas terrestres, anima e impulsiona os corpos 

na ação. Ele nos remete à imagem de uma ―força da natureza‖, força telúrica contra a qual não 

se pode grande coisa.‖ (p.138).  

 Inferimos do enunciador a ideia de que o presidente Temer busca criar um imaginário 

de poder sobre ele, é como se ele, o presidente, dissesse explicitamente ―a solução para o país 

chegou, é um homem que está no comando agora!‖. Ainda de acordo com Charaudeau 

(2015a), ―o ethos de ‗potência‘ pode se exprimir mediante uma figura de virilidade sexual, 

nem sempre explicitamente declarada.‖ (p.138). É esse o jogo utilizado pelo enunciador no 

excerto exposto, se levarmos em consideração o seu caráter misógino. Ele cria uma imagem 

de virilidade de Michel Temer e, por conta disso, o torna apto a administrar o país e, ao 

mesmo tempo, apresenta um estigma em relação à imagem de Dilma Rousseff. Seu ataque 

implícito à ex-presidente apresenta certo tom de erotismo, que, consequentemente, leva ao 

descrédito sua atuação política por ser mulher. 

 Dessa forma, temos um enunciador que busca exaltar a imagem de uma pessoa em 

detrimento da de outra, por meio do ataque implícito e ambíguo. O uso de vocábulos 

licenciosos, chulos, grotescos, irreverentes, presentes no trecho, tem o objetivo de chocar, de 

escandalizar, chamar a atenção dos leitores para um protesto que, muitas vezes, nem tem 
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razão de ser. Essa implicitude de ataque nos faz retomar as ideias de Massaud Moisés (1968), 

a respeito das cantigas medievais, apresentadas no capítulo sobre ironia. Moisés diz: 

 
As diferenças entre estas duas modalidades irmãs da sátira trovadoresca 

residiram no seguinte: a cantiga de escárnio conteria sátira indireta, 

realizada por intermédio do sarcasmo, da zombaria e de uma linguagem de 

sentido ambíguo; a cantiga de maldizer encerraria sátira direta, agressiva, 

contundente e lançaria mão duma linguagem objetiva e sem disfarce 

algum. Entretanto, tal distinção nem sempre se torna patente, pois volta e 

meia topamos com cantigas que misturam os dois processos. A maior 

parte, porém, das cantigas satíricas era de maldizer. (MOISÉS, 1968, p. 33) 
 

 Assim, em ―Acho ótimo um presidente falando em mesóclises. Melhor que a Dilma 

na mandioca.‖, podemos fazer a associação com a cantiga medieval de escárnio. A sátira 

indireta está implícita na última fala onde é produzida uma linguagem de sentido ambíguo. 

Mandioca, neste contexto, pode representar a fala de Dilma, em um evento solene relativo aos 

Jogos Mundiais dos Povos Indígenas, no ano de 2015, quando ela diz ―Aqui hoje estou 

saudando a mandioca, acho uma das maiores conquistas do Brasil‖. Como também, poderá 

representar uma visão machista, sexista e preconceituosa em relação à mulher, se 

considerarmos uma referência erótica ao membro sexual masculino.  

 Então, o sarcasmo e a zombaria, em relação à Dilma Rousseff, ocorrem por meio da 

sátira indireta e por uma linguagem constituída de sentido ambíguo. Fazendo uma leitura mais 

atual sobre o recurso do sarcasmo, podemos inferir a ideia de que ele, neste contexto, se 

origina a partir de um fio de humor provado pelo discurso. 

  Charaudeau (2011) vai nos dizer que
14

: 

 

O humor é a expressão de um estado de espírito calmo, tranquilo, que, ao 

mesmo tempo em que vê as insuficiências de um caráter, de uma situação 

(...) recebe-os com resignação e um sorriso bem humorado, convencido de 

que um grão de loucura está na ordem das coisas (...), enquanto a ironia seria 

um julgamento crítico da denúncia da imperfeição do mundo. A ironia, 

assim como o sarcasmo, é talvez uma das figuras mais centrais do ato 

                                                           
14

 Tradução livre: L‘humour est l‘expression d‘un état d‘esprit calme, posé, qui, tout en voyant les insuffisances 

d‘un caractère, d‘une situation (…) s‘en accommode avec une bonhomie résignée et souriante, persuadé qu‘un 

grain de folie est dans l‘ordre des choses (…), alors que l‘ironie serait un jugement critique de dénonciation face 

à l‘imperfection du monde. (...)  L‘ironie, avec le sarcasme, est peut-être l‘une des figures les plus centrale de 

l‘acte humoristique. C‘est en tout cas celle qui fait le plus parler d‘elle. C‘est, me semble-t-il, parce que, insérée 

dans le processus d‘énonciation qui dissocie le Je- locuteur du Je- énonciateur elle oblige le récepteur à entrer 

dans ce jeu de découverte et du même coup l‘implique. Pour le récepteur, il n‘y a pas d‘échappatoire possible, on 

ne peut rester en marge d‘un acte ironique. On est conduit à l‘accepter avec jouissance ou hypocrisie, à le 

contrecarrer en répliquant par le dévoilement du non dit ou par un autre acte ironique. Bref, au sens fort, on est 

engagé. 
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humorístico. É, em qualquer caso, aquele que mais fala sobre ela. Isso, 

parece-me, é porque, inserido no processo de enunciação que dissocia o Eu-

locutor do Eu-enunciador, obriga o receptor a entrar neste jogo de descoberta 

e, ao mesmo tempo, o implica. Para o receptor, não há escapatória possível, 

não se pode ficar na margem de um ato irônico. Se é levado a aceitá-lo com 

prazer ou com hipocrisia, para neutralizá-lo respondendo pela revelação do 

não autorizado ou por outro ato irônico. Em suma, no sentido forte, se está 

engajado. (CHARAUDEAU, 2011, pp. 9-43) 

 

 

 Retomando o trecho em análise, podemos perceber essa relação entre humor e ironia. 

Ao mesmo tempo em que o enunciador apresenta um estado de espírito calmo, tranquilo, uma 

aparente resignação em relação ao que relata, ele também faz uma denúncia da imperfeição do 

mundo através da ironia, porém com uma inclinação maior para o sarcasmo, já que sua 

polarização é sempre mais negativa em relação à ironia. Assim, o enunciador implica o TU-

destinatário conduzindo-o a entrar neste jogo de descoberta, de modo que ele venha a assumir 

o papel de cúmplice ou vítima do enunciador. Uma vez convocado, o Tu-destinatário é levado 

a aceitar ou não o ato irônico e jamais estar à margem desse ato. 

 Além disso, Charaudeau (2011) considera que
15

: 

 

 ...pode-se dizer que o ato humorístico é produzido por um certo locutor 

com uma certa identidade social (o humorista que está na origem da 

intenção humorística), que é estabelecido como enunciador com uma 

identidade discursiva (aquele que enuncia), dirigido a um certo interlocutor 

com sua própria identidade social, através da imagem de um determinado 

destinatário com uma identidade discursiva construída pelo locutor, 

visando um determinado alvo. (CHARAUDEAU, 2011, pp. 9-43) 

 

 

 Assim, nós temos no esquema ilustrado a seguir um locutor, a quem chamaremos aqui 

de Eu-comunicante, representado pela imagem de Arnaldo Jabor, um sujeito de identidade 

social, porém que se estabelece no texto como enunciador, com uma identidade discursiva, ou 

seja, aquele que anuncia. Este Eu-enunciador, Arnaldo Jabor de ―papel‖, dirige-se a um certo 

interlocutor, a quem chamaremos aqui de Tu-interpretante, sujeito que possui a sua própria 

identidade social, através da imagem de um Tu-destinatário, sujeito de identidade discursiva. 

Neste contexto, tanto o Tu-interpretante quanto o Tu-destinatário correspondem aos leitores 

da crônica. A perspectiva do enunciador é que essas identidades sejam coincidentes.  

                                                           
15

 Tradução livre: ...on peut dire que l‘acte humoristique est produit par un certain locuteur ayant une certaine 

identité sociale (l‘humoriste qui est à l‘origine de l‘intention humoristique), lequel s‘institue en énonciateur ayant 

une identité discursive (celui qui énonce), à l‘adresse d‘un certain interlocuteur ayant sa propre identité sociale, 

via l‘image d‘un certain destinataire ayant une identité discursive construite par le locuteur, en visant une 

certaine cible. 
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 Então, a expectativa do enunciador é que essas imagens se cruzem, a do Tu-

interpretante e a do Tu-destinatário, para que o TUi possa se tornar cúmplice do enunciador e 

ambos irem em direção a um alvo. De acordo com Charaudeau (2011), o ironista está sempre 

em busca de um parceiro de troca comunicativa que partilhe do mesmo saber que ele, para 

que assim possam ir em direção de uma vítima-alvo, sendo ela um objeto de crítica negativa. 

 Vejamos em esquema: 

 

 

Fig. 11: Representação do dispositivo comunicativo e enunciativo irônico referente à crônica “O 

golpe, o golpe, O golpe.” 

 

 

 No contexto das crônicas analisadas, a ironia é constituída a partir da total aversão que 

o enunciador possui pelo Partido dos Trabalhadores (PT) e os demais governantes filiados ao 

partido. Ele não somente critica, como critica ironicamente, com o intuito de desestabilizar os 

seus alvos, já que, como vimos, a ironia é responsável por criar certo mal estar na vítima que 

está sendo atacada. Nos textos analisados, a presidente impeachmada Dilma Rousseff, no ano 

de 2016, e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003 – 2011) são os principais alvos do 

enunciador. As demais pessoas que são citadas também são vítimas, mas entram por tabela, 

haja vista que o principal interesse do enunciador é o de atingir os ex-governantes, porém ele 

também o faz através do ataque a quem é filiado ao partido. 

 O enunciador vai dando sequência aos seus argumentos apresentando outras ações 

cometidas pelo governo Dilma as quais ele classifica como um golpe. Assim, ele utiliza a 

estratégia da repetição de palavras, no trecho 6 do texto sob análise, reforçando a ideia de que 

o único golpe que fora cometido até então foi pelo PT, ou seja, o uso da repetição é uma 
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forma de argumento que retoma a tese, é um mecanismo coesivo que, segundo Koch (2010), 

faz o texto progredir, mantendo o fio discursivo. 

 Além disso, a repetição da palavra ―golpe‖, neste contexto, acaba produzindo um 

efeito irônico a partir do momento em que o enunciador toma como posse esse termo que fora 

utilizado pelo partido de esquerda, o PT, como defesa das acusações sofridas. Assim, ele se 

apropria deste vocábulo, subvertendo-lhe a conotação, ao justificar o porquê de ter sido um 

golpe praticado pelo Partido dos Trabalhadores. Portanto, a ironia é instaurada no momento 

em que a palavra ―golpe‖ é utilizada não para reafirmar a tese defendida pelo governo de 

esquerda, mas sim questioná-lo e colocá-lo em posição desfavorável. 

 No trecho 7, o enunciador, ao evocar Dilma pelo título de presidenta, vale-se 

novamente do uso das aspas como recurso produtor de efeito de sentido irônico. Ele diz ―É 

um golpe feio a arrogante ―presidenta‖ pedir sanções contra o Brasil a países vagabundos 

da Unasul bolivariana... A presidenta do Brasil fala mal do Brasil no mundo todo. Pode?‖. 

 Então, nota-se mais uma vez o termo ―presidenta‖ sendo utilizado de maneira 

pejorativa e irônica. O uso das aspas subverte o sentido real do termo levando ao descrédito a 

atuação de Dilma neste cargo, ao mesmo tempo em que isenta o enunciador da 

responsabilidade de considerá-la assim ―presidenta‖, o que o vincularia à forma de Dilma ver 

os fatos, uma vez que foi ela quem decretou o desejo de ser assim chamada. 

 Assim, ele arma-se de adjetivos que denotam a sua visão negativa acerca das ações 

cometidas pela ex-presidente e encerra as suas conclusões com uma pergunta retórica, 

colocando Dilma em uma posição antiética e que não condiz com a postura de um presidente 

de um país, que é falar mal do próprio país o qual governa. 

Além disso, podemos levantar hipóteses de que o enunciador apresenta, mais uma vez, um 

comportamento misógino em relação às autoridades femininas que atuam no governo do PT. 

É o que podemos observar quando ele se refere à Gleisi Hoffman como ―Barbie‖ de esquerda 

e nos trechos em que ele se dirige à ex-presidente Dilma pelo título de ―presidenta‖. A ironia 

também ocorre nesses casos, se levarmos em consideração que a intencionalidade implícita do 

enunciador é de afirmar que, por ser mulher, Dilma não estaria apta a assumir o cargo de 

Presidente do Brasil. A ironia, dessa forma, instaura-se a partir do jogo de oposição entre os 

imaginários que circulam na sociedade, de favorecimento à livre circulação da mulher em 

qualquer esfera social, e do pensamento retrógrado do enunciador ao descredibilizar a atuação 

política da ex-presidente pelo fato de ela ser mulher. 

 Podemos reforçar o excerto, citando dois trechos de duas outras crônicas. A primeira 

intitula-se como ―Ou Temer se comunica ou se estrumbica‖ (2016) e a outra ―Dilma II – A 
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volta!‖. Ambas já foram apresentadas anteriormente e o resumo encontra-se também no 

quadro de descrição das recorrências irônicas argumentativas, anexo a este trabalho. 

 Vejamos os exemplos: 

 

Trecho 01: 

 

O problema é que a herança maldita dessa terrível senhora é um emaranhado 

infernal para se consertar. (Jornal O Globo online – 31 de maio de 2016) 

 

Trecho 02: 

 

A pressão foi grande, e os assessores do Planalto notaram, preocupados, que 

Dilma começou a delirar, falando compulsivamente que ‗ela não era vaca no 

brejo‘, ‗que gasto público é vida‘, que a mandioca e os homens sapiens iam 

nos salvar, que ela iria saquear (usou a palavra) o Tesouro acumulado pela 

‗burguesia‘ de direita no Estado para financiar um grande consumo de 

geladeiras e fogões. (Jornal O Globo online – 15 de junho de 2016) 

 

 

 Para analisarmos esses trechos, nós partiremos do que Charaudeau (2011) considera 

sobre a relação entre a ironia e o sarcasmo. Vejamos
16

: 

 
O sarcasmo e a ironia participam do mesmo processo enunciativo em que 

aparece uma dissociação entre o eu locutor que leva um pensamento e o eu 

enunciador que expressa um dito. Mas eles se distinguem na ironia, há 

discordância entre o dito e o pensado, polarizado de forma diferente, 

enquanto no sarcasmo, o pensado e o dito são ambos negativamente 

polarizados, mas com uma hiperbolização do negativo expresso pelo dito. 

Na ironia, o receptor é colocado em posição para descobrir algo escondido, 

no sarcasmo não. (CHARAUDEAU, 2011, pp.9-43) 

 

 

 De acordo com o trecho exposto, Charaudeau considera que o sarcasmo e a ironia 

participam do mesmo processo enunciativo. Todavia, o constructo de sentido da ironia tende a 

ser mais implícito, o que demandará do Tu-destinatário um trabalho maior para decodificar o 

que está sendo exposto. Diferentemente ocorre com o sarcasmo que, geralmente, tende a ser 

mais explícito. Ironia e sarcasmo se distinguem através da relação entre um Eu-comunicante 

(que leva um pensamento) e um Eu-enunciador (que expressa um dito). Neste caso, o que 

prevalece na ironia é a expressão de um dito, sua implicitude é quase um enigma a ser 

descoberto pelo Tu-destinatário. Já no sarcasmo, o pensado e o dito são ambos negativamente 

                                                           
16

 - Tradução livre: Sarcasme (ou raillerie) et ironie participent du même processus énonciatif dans lequel 

apparaît une dissociation entre le Je-locuteur porteur d‘un pensé et le Je-énonciateur exprimant un dit. Mais ils se 

distinguent en ce que dans l‘ironie, il a discordance entre le dit et le pensé, différemment polarisés, tandis que 

dans le sarcasme, pensé et dit sont tous deux polarisés négativement, mais avec une hyperbolisation du négatif 

exprimée par le dit. Dans l‘ironie, le récepteur est mis em position d‘avoir à découvrir quelque chose de caché, 

pas dans le sarcasme. 
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polarizados, por isso seu caráter explícito, utilizado intencionalmente com o intuito de ferir 

um alvo. 

 Dito de outra forma, Silva (2009) afirma que: 

 

[...] sarcasmo e zombaria são com frequência, entendidos como equivalentes 

da ironia. Embora possamos considerar que esses procedimentos estejam 

estreitamente ligados entre si, algo os diferencia. Zombaria e sarcasmo são 

denominações às quais corresponde o mesmo procedimento. Ao contrário da 

ironia, o sarcasmo expressa uma exageração e não uma contradição ou uma 

dissociação de sentido. Estamos perante uma ―hiperbolização‖ do negativo, 

uma exageração do que é dito. O sarcasmo ou a zombaria constituem um 

procedimento de linguagem de provocação. Se, na ironia, o interlocutor pode 

fazer de conta que não entendeu o implícito do discurso, no sarcasmo tal não 

é possível. (SILVA, 2009, p. 113) 

 

 

 Nos trechos acima, selecionados para exame, podemos perceber essa diferença entre o 

sarcasmo e a ironia. Os termos utilizados pelo enunciador ao se referir à Dilma Rousseff, 

como ―terrível senhora‖ e ―ela não era a vaca no brejo‖, são postos no discurso com o intuito 

de agredir a ex-presidente. Notamos esse tom depreciativo por meio da polarização negativa 

em torno das expressões utilizadas. Diferentemente da ironia, construída através de não-ditos, 

conforme os exemplos antes apresentados, o sarcasmo é mostrado. Portanto, o que temos 

nesse contexto é um ataque explícito, pejorativo e depreciativo em relação à imagem 

construída de Dilma Rousseff.  

 Além disso, não descartamos a hipótese de que o ataque ao alvo, neste caso, Dilma 

Rousseff, seja apenas com a intenção de levar ao descrédito a sua atuação política. Então, 

salientamos que o sarcasmo, neste contexto, não esteja sendo utilizado somente com o 

objetivo de promover um ataque explícito à atuação política de Dilma, como também seja o 

reflexo de uma ideologia misógina do enunciador, por se tratar de uma mulher ocupando um 

cargo político eminente em um país com características ainda do patriarcado.  

 O esquema abaixo ajuda a ilustrar a interpretação dada por nós ao que fora 

apresentado teoricamente por Charaudeau (2011): 
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Fig. 12. Representação da relação sarcasmo e ironia. 

 

 

 Dessa forma, retomando a palavra ―presidenta‖ como exemplo, nós temos a ocorrência 

de uma ironia. A palavra foi utilizada de maneira sutil, pensada, cujo sentido implícito 

apresenta teor exclusivamente de crítica. Já as expressões ―terrível senhora‖ e ―ela não era a 

vaca no brejo‖ tendem a um caráter mais negativo em relação à ironia, por isso o sarcasmo é 

apresentado na figura com uma inclinação maior. É justamente essa negatividade explícita na 

palavra que ultrapassa o intuito de somente criticar, é a crítica seguida de agressão, ou seja, 

quanto mais a polarização for negativa, mais agressivo será o enunciador. 

 Retomando a análise dos demais trechos, na busca pela captura de um ethos irônico 

em Jabor, consideramos, uma vez mais, também as estratégias de legitimidade, credibilidade 

e captação para o descortinar do sujeito enunciador focalizado nesta pesquisa. 

 Charaudeau (2016, p.295), ao definir legitimidade, diz que é ―um estado de direito que 

caracteriza uma pessoa no que concerne a uma situação, a uma filiação ou a um poder 

conferido‖. Partindo deste conceito, é notório que o enunciador da crônica em tela busca 

construir uma imagem de legitimidade aos olhos do interlocutor, visando à construção de uma 

posição de autoridade no assunto que lhe permite tomar a palavra.  

 Contudo, nesta crônica, a imagem é fundada em uma ―autoridade pessoal‖ do 

enunciador, haja vista que o mesmo centra-se na atividade de persuasão e sedução do sujeito, 

neste caso, o Tu-destinatário. Pode-se perceber que, em vários momentos, o mesmo se calça 

de argumentos de provas concretas, ao citar dados que comprovam que a falência econômica 

do país se deu por conta da má administração do governo de Dilma. Assim, é uma forma de 

reforçar a sua autoridade pessoal no assunto posto na enunciação e de tentar persuadir o Tu-
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destinatário a partir de informações concretas e objetivas. Além disso, por consequência, 

torna-se um artifício que ratifica a imagem de credibilidade a qual, possivelmente, pretende 

criar ao fazer críticas ao governo e ao PT. 

 Vejamos o trecho extraído da crônica em análise: 

 
Foi golpe quando, em decorrência da transgressão da Lei de 

Responsabilidade Fiscal, os gastos públicos disfarçados provocaram o 

desemprego de mais de 12 milhões de trabalhadores, com a inflação subindo 

para mais de 10% O endividamento do setor público disparou no governo 

Dilma. Em 2014, o setor público gastou R$ 32,5 bilhões a mais do que 

arrecadou com tributos — o equivalente a 0,63% do Produto Interno Bruto 

(PIB), o primeiro déficit desde 2002. A dívida pública líquida subiu pela 

primeira vez desde 2009, de 33,6% do PIB em 2013, para 70% agora. Sua 

herança maldita faz a dívida pública crescer quase dois bilhões por dia. 

  

 

 Por credibilidade, Charaudeau (2016, p.143) considera ―uma noção que define o 

caráter de veracidade dos propósitos de uma pessoa ou de uma situação.‖. Quando o sujeito 

discursivo Arnaldo Jabor, vale-se, por exemplo, do argumento de provas concretas, 

automaticamente quer se mostrar voz autoridade para o que diz e verdadeiro por meio do seu 

ato de enunciação. Assim, o enunciador, em todo momento, coloca-se em uma posição de 

engajamento, ―[...] opta (de maneira mais ou menos consciente) por uma tomada de posição 

na escolha dos argumentos ou na escolha das palavras, ou por uma mobilização avaliativa 

associada a seu discurso (ibid), o que produzirá um discurso de convicção destinado a ser 

partilhado pelo interlocutor.‖ (p.143) 

 Em relação à estratégia de captação, para Charaudeau (2016, p.93), tais estratégias     

―visam a seduzir ou a persuadir o parceiro da troca comunicativa, de tal modo que ele termine 

por entrar no universo do pensamento que é o ato de comunicação e assim partilhe a 

intencionalidade, os valores e as emoções dos quais esse ato é portador.‖.  

 Em outras palavras, a captação dialoga com a legitimação e credibilidade, haja vista 

que, quando o enunciador quer se mostrar autoridade no assunto e adquirir credibilidade, 

buscando criar efeitos de verdade, ele tem em mente a tentativa de persuadir o seu interlocutor 

a partilhar das mesmas intenções das quais ele, o enunciador, partilha.  

 Assim, o sujeito discursivo Arnaldo Jabor vale-se de dois tipos de atitudes visando à 

captação de seu Tu-destinatário: a polêmica e a dramatização. A primeira refere-se ao fato de 

ele pôr em xeque a imagem a quem ele faz referência. Quando ele usa, por exemplo, a palavra 

―presidenta‖ entre aspas, é uma maneira irônica de subverter a verdadeira postura, a imagem 
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de um presidente no exercício de sua função, pondo, então, em questionamento a legitimidade 

da pessoa citada por ele, neste caso, Dilma Rousseff. 

 Já a segunda é apoiada mais em crença do que em conhecimento. De maneira 

subjetiva, o enunciador arma-se, por exemplo, de comparações, de metáforas, etc., 

convidando o outro a experimentar certas emoções devido aos efeitos de sentidos gerados a 

partir das comparações. É o caso, por exemplo, das comparações feitas em relação a José 

Eduardo Cardozo, com um cão fiel, e a Gleisi Hoffmann, com a boneca ―Barbie‖.  

 Dessa forma, o sujeito discursivo Arnaldo Jabor calça-se das três estratégias com o 

intuito de persuadir o seu Tu-destinatário a partilhar da mesma intencionalidade discursiva. 

Porém, para que isso ocorra, primeiramente, busca criar uma imagem legítima de si próprio e 

parecer digno de fé, ou seja, credível diante daquilo que fala. Além disso, o potencial 

argumentativo de seu discurso está, contudo, nas inegáveis marcas irônicas que atravessam o 

texto e sua imagem. É essa ironia fundadora de sua imagem que leva à verdadeira sedução do 

público-destinatário. 

 Neste contexto, é importante também falarmos sobre questão da vocalidade sobre a 

qual discorre Charaudeau (2015a). Conforme já fora apresentando no capítulo sobre ethos, 

Charaudeau diz que as modalidades que constituem a vocalidade podem fabricar diferentes 

ethé. Assim, para a crônica em tela, falaremos apenas sobre duas modalidades: o falar forte e 

o falar tranquilo.  

 Levando em consideração o ethos prévio de Jabor e estando de posse dos seus traços 

físicos, de sua personalidade e a maneira pela qual ele se movimenta no espaço social, 

podemos sugerir que, através do seu ―falar forte‖, poderá ser constituído um ethos de líder 

político, poderoso e combativo. Por meio deste tom, é pretendido criar uma imagem de 

legitimidade em relação ao assunto, ou seja, mostrar-se como voz autorizada diante do que é 

dito.  

 Contudo, ao passo em que ele se comporta através de um tom, um falar forte, 

conferindo-lhe uma corporalidade que o legitima como voz autorizada no assunto, parece-nos 

que o ethos irônico estaria espelhado na modalidade do ―falar tranquilo‖. De acordo com 

Charaudeau (2015a), o falar tranquilo é caracterizado por uma dicção lenta e plácida.  

 Quando é dito, na crônica, por exemplo, ―É um golpe feio a arrogante ―presidenta‖ 

pedir sanções contra o Brasil a países vagabundos da Unasul bolivariana...‖, percebe-se o 

tom incisivo pelo uso do adjetivo ―arrogante‖, por isso a constituição do ―falar forte‖ que 

poderá estar refletido no uso do sarcasmo. Já a placidez é percebida na palavra ―presidenta‖, 
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por isso o ―falar tranquilo‖. Ou seja, o tom estrondoso estaria no uso do adjetivo e a placidez 

na ironia constituída pelo uso do termo subvertido. 

 O mesmo caso ocorre no trecho ―Sua fidelidade canina é emocionante.‖. O ―falar 

tranquilo‖ está presente na subversão irônica do sintagma ―emocionante‖, quando o 

enunciador usa propositalmente o termo a fim de provocar efeito contrário de sentido, 

considerando que não há nada de emocionante, mas sim de ridículo. A possível placidez com 

que usa o termo não é para causar espanto, porém provocar em seu Tu-destinatário efeitos 

(sensações) que o levem a ser ativo durante a leitura, para assim refletir sobre o tema e 

escolher uma determinada posição.  

 Ainda que a pesquisa esteja centrada na investigação da construção do ethos do sujeito 

discursivo de Arnaldo Jabor, é importante que tenhamos o conhecimento sobre o ethos prévio 

dele, haja vista que a identidade social do sujeito pode ser ocultada pelo comportamento 

linguageiro, da mesma forma que a identidade discursiva poderá também receber influências 

da social. E, neste meio, a vocalidade que se constitui pelo texto poderá também receber 

influências de ambos os lados. 

 As duas crônicas escolhidas para esta análise mais detalhada demarcam dois 

momentos de extrema importância na história política e econômica do nosso país. O legado 

do PT no poder resulta de um governo cuja duração é de treze anos. No ano de 2006, época 

em que Lula é reeleito pelo voto popular, o Partido dos Trabalhadores estava em seu auge de 

atuação política, pois foi o período em que o ex-presidente faz a retomada da atividade 

econômica do país (ainda que estivéssemos no início de uma crise econômica mundial) e 

investe em políticas públicas que visavam atender às necessidades mais básicas da camada 

popular. 

 Todavia, enquanto em 2006 o PT vivia o seu momento de glória, em 2016, passa viver 

a derrota, com a queda da ex-presidente impeachmada, Dilma Rousseff. Acusada por crime de 

responsabilidade fiscal, Dilma encerra os treze anos de governo do PT na presidência da 

república.  

 Então, a análise dessas crônicas demarca o recorte temporal de atuação do governo 

petista. Em uma ponta, a ascensão e, na outra, a queda. Escolhê-las foi a maneira encontrada 

de investigar como o enunciador se comporta discursivamente em momentos distintos, ou 

seja, em um intervalo de dez anos. Além disso, buscamos constatar que, durante o período de 

uma década, o enunciador se apresenta discursivamente de uma única forma, sendo irônico.  



138 
 

 Dessa forma, acreditando que as categorias linguísticas elencadas para análise das 

duas crônicas em tela tenham sido eficazes para a comprovação da nossa hipótese inicial 

quanto ao ethos do enunciador, partamos, então, para as considerações finais desta pesquisa. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

É inegável que o enunciador das crônicas analisadas tece, em seu discurso político, 

críticas fervorosas ao governo petista. Assim, na tessitura de seu texto, apresenta um eco de 

diferentes vozes que protestam a favor ou contra a atuação do Partido dos Trabalhadores, 

sobretudo no que se refere ao governo do ex-presidente Lula e da presidenta impeachmada, 

Dilma Rousseff. 

 Em meio às críticas feitas ao PT, o que nos parece interessante investigar é a maneira 

pela qual o enunciador constrói uma imagem de si através do fio do discurso. É justamente a 

partir do ethos constituído que podemos confirmar a posição dele em relação ao mesmo tema 

político posto em pauta. Contudo, neste trabalho, não nos ocupamos em analisar a posição 

político-partidária do sujeito comunicante, mas como este se comporta ironicamente através 

do plano da linguagem em relação ao tema discorrido. 

 Assim, para a investigação do ethos, partimos do conceito fundamental previsto pela 

Análise Semiolinguística do Discurso: relacionamos os fatos de linguagem a fenômenos 

psicológicos e sociais, considerando o enunciador um sujeito psico-sócio-linguageiro, ou seja, 

ainda que seja um ―ser de fala‖ poderá também receber influência da esfera ―social‖, 

alterando então traços de sua personalidade. Além disso, levamos em consideração a ideia de 

que qualquer manifestação linguageira verbal é passível de apresentar marcas linguístico-

discursivas, reveladoras de intencionalidade discursiva do enunciador e de sua subjetividade.  

 Neste ínterim, dedicamo-nos primordialmente à investigação das marcas linguístico-

discursivas que configuram uma identidade supostamente irônica do enunciador, a saber: uso 

do mecanismo coesivo da repetição, do recurso tipográfico das aspas e de expressões 

nominais. 

  A repetição de palavras, no contexto das crônicas, é utilizada, a todo o momento, 

como instrumento linguístico que retoma a tese, tornando-a quase que irrefutável. Na crônica 

―Viva a crise!‖, por exemplo, o enunciador utiliza a expressão ―a crise é boa...‖ ratificando a 

ideia de que somente através de uma crise é possível serem mostrados os desacertos do 

governo Lula, por isso que a mesma deva ser comemorada. Então, por meio da repetição o 

enunciador retoma essa tese que é dada pelo título ―Viva a crise!‖.  

 Já na crônica, ―O golpe, o golpe, o golpe‖, ocorre o efeito polifônico pelo qual são 

deflagradas diferentes vozes que dão um novo sentido aos termos em recorrência. A ironia 

ocorre devido ao novo sentido que é dado à palavra em repetição. Isto é, no contexto 

analisado, a repetição de palavras é usada para por em questionamento a tese defendida pelos 
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esquerdistas. Ou seja, a ironia acontece a partir do momento em que o enunciador, 

intencionalmente, repete a mesma palavra ―golpe‖, porém não com o intuito de apoiar o 

Partido dos Trabalhadores, mas sim colocá-lo em posição de culpado em relação a todas as 

acusações recebidas da oposição. 

 Já o uso das aspas, seguindo a concepção de Maingueneau (2002), é uma forma de o 

enunciador deixar uma lacuna aberta em seu próprio discurso, cabendo ao Tu-destinatário 

fazer o preenchimento do vazio interpretativo. Dessa forma, observamos que todos os termos 

que são utilizados com o recurso das aspas, nas crônicas analisadas, possuem efeito contrário 

ao seu sentido original. Ou seja, preenchemos o vazio interpretativo relacionado ao contexto 

da temática como um caso de uso da ironia como estratégia argumentativa. O enunciador, ao 

usar termos como ―presidenta‖, por exemplo, não tem a intenção de reconhecer o potencial da 

ex-presidente do Brasil, Dilma Rousseff, mas desqualificá-la diante do cargo por ser mulher 

ou por achar que ela não está qualificada para tal. Então, o a ironia emerge a partir da 

subversão do sentido original da palavra. 

 Quanto ao uso das expressões nominais, observamos nas crônicas a existência de 

termos funcionando como potencial (des) qualificador, porém as aspas, quando incorporadas 

às expressões, exercem a função de subverter o seu sentido. Neste caso, a ironia surge a partir 

da inversão do valor da expressão operacionalizada pelo uso das aspas. Além disso, as 

expressões nominais, quando não estão sendo operadas pelas aspas, por si só, tornam-se 

irônicas, devido ao efeito antífrase, ao jogo de sentido contrário que as mesmas provocam 

quando incorporadas ao contexto da crônica.  

 Outro importante ponto que nos debruçamos a investigar nas crônicas é o contínuo 

entre a ironia e o sarcasmo, recorrências inegáveis de existirem nos textos. A depender da 

intenção do enunciador, quando o mesmo quer criticar o PT por meio de ―palavras 

encobertas‖, apresenta, então, um comportamento irônico, já que o destinatário é levado a 

descobrir o sentido que é dado por inferência. Diferentemente, quando o enunciador tem a 

intenção de ser agressivo, valendo-se de termos chulos e até mesmo ofensivos, apresenta, 

então, um comportamento sarcástico, uma vez que o dito e o pensado são negativamente 

polarizados, de modo que o sentido é dado explicitamente. 

 Pela análise, constatamos que o enunciador se manifesta em relação ao PT e, 

sobretudo, aos ex-presidentes Lula e Dilma, das duas formas, ora sendo irônico e ora sendo 

sarcástico. Nesse contexto, a ironia está mais presente quando o enunciador julga o 

comportamento ―desviante‖ do PT, principalmente quando se refere ao governo político do 

ex-presidente Lula. As críticas, como podemos constatar pelas análises, quase sempre são 
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feitas de maneira implícita, uma vez que o pensar do enunciador diverge do que ele diz, 

cabendo, então, ao destinatário captar a real intenção do enunciador em meio a esse jogo do 

que é dito e do que é pensado. Diferentemente, o sarcasmo é negativamente polarizado, 

explícito. O sentido sarcástico não é dado por inferência, mas sim é declarado. Exemplo disso 

ocorre quando o enunciador se dirige, exclusivamente, à ex-presidente Dilma Rousseff e à ex-

ministra chefe da Casa Civil e aliada de Dilma, Gleisi Hoffmann. Ao se referir a elas, ele se 

vale, a todo o momento, de expressões de cunho machista, preconceituosas e que denotam um 

comportamento misógino. Inferimos que a misoginia acontece pelo fato de o enunciador 

acreditar que as referidas personalidades políticas não têm a competência necessária para 

atuar em cargos eminentes, pelo motivo de serem mulheres. Então, ele se arma, 

explicitamente, de termos grotescos ferindo a integridade moral delas. 

 Além disso, levamos em consideração, nas análises, a teoria proposta por Charaudeau 

(2011) sobre a relação triangular na qual a ironia é posta. Retomando esse aspecto teórico, ele 

afirma que, nessa relação triangular, o locutor se dirige a um destinatário ideal, convidando-o 

a ir em direção a um determinado alvo. No contexto das crônicas analisadas, Lula e Dilma 

Rousseff são os alvos principais a quem o locutor se dirige, haja vista que a estratégia da 

ironia se torna o argumento nada inocente para criticar o governo dos ex-presidentes, todavia 

é utilizada de maneira pensada e articulada com o propósito de reprovação. 

 Posto isso, a análise do corpus desta pesquisa contribuiu para que pudéssemos 

observar os dados linguísticos que materializam o discurso e as escolhas linguísticas do 

enunciador que compõem o seu projeto de dizer. A ironia, além de ser um fenômeno 

linguageiro suscetível de criar estratégias argumentativas, funciona também como uma 

personagem que revela várias faces no decorrer da enunciação. É justamente por esse jogo de 

máscaras que nos interessamos em investigar, ou seja, de desvendar a ―verdadeira‖ face do 

enunciador pelo seu discurso político em crônicas de protesto, já que, nos valendo das 

palavras de Charaudeau (2015a: p.08) ―O discurso político é, por excelência, o lugar de um 

jogo de máscaras.‖. 

 As palavras são instrumentos de ação e de intencionalidade. Desse modo, pudemos 

observar pelas análises que o locutor se vale da ironia como uma estratégia argumentativa. 

Nesse sentido, ela é utilizada intencionalmente, ou seja, na arquitetura do texto a ironia é 

posta na cena discursiva de maneira nada inocente, porém de forma planejada com o intuito 

de criticar e/ou ferir um alvo. 

  Assim sendo, por tudo dito anteriormente, chegamos à conclusão de que, nos textos 

analisados, devido à organização argumentativa do discurso, à recorrência dos dados 
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linguísticos (os que foram elencados para análise) utilizados e os efeitos de sentido – sempre 

com o mesmo teor crítico – produzidos por eles (pelos dados), o enunciador constrói pelo 

discurso um ethos de caráter irônico, confirmando, então, a nossa hipótese inicial. 

 Chega-se, assim, ao encerramento deste trabalho, intitulado „“O golpe, o golpe, o 

golpe”: entre ecos de protesto, a construção de um ethos irônico nas crônicas políticas de 

Arnaldo Jabor”‟. 
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ANEXOS 
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ANEXO 1: CORPUS 

Texto 1 
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(JABOR, 2006, p. 183-187) 
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Texto 2 
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(JABOR, 2006, p. 143-146) 
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Texto 3 
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(JABOR, 2006, p. 211-216) 
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Texto 4 
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(JABOR, 2006, p. 139-142) 

 

 

 

 

 

 



164 
 

Texto 5 

Ou Temer se comunica ou se estrumbica 

É preciso que as pessoas se sintam passageiros no trem do seu governo 

 Converso com muita gente culta, de gravata, e concluo: três milhões de pessoas foram 

protestar nas ruas, mas pouca gente entende realmente o que está acontecendo no Brasil 

profundo. Profundo no sentido de detalhes contábeis, dos segredos de gaveta que só os 

carunchos conhecem. Ninguém sabe nada. Essa deficiência da opinião pública é que os 

petistas usarão para arrasar o governo do Temer. Como o presidente em exercício tem pouco 

tempo, e, como a c***da deixada por Dilma e PT foi imensa, teremos dois anos (se Deus 

ajudar) para reorganizar a economia que teve perda quase total. É difícil, por causa das 

sabotagens e da lentidão brasileira. Por isso, Lula está adorando o impeachment de Dilma. É a 

melhor coisa que podia lhe ter acontecido. O Sarney disse outro dia na gravação que Lula 

estava muito deprimido. Deve estar, mas não é uma melancolia inócua, passiva, sem rumo; 

não, Lula está se preparando para sapatear em cima dos erros e das dificuldades inevitáveis 

deste governo. 

 Agora, ele e seu PT podem partir para a oposição, contando com uma população 

imensa de imbecis que serão convencidos de que o impeachment foi só para acabar com a 

Lava-Jato. A narrativa deles será de que todo mundo sempre roubou e que eles só entraram na 

regra do jogo. Mentira. A corrupção do PT inventou algo novo: corromper para governar, pois 

revolucionário pode roubar em nome do Bem. E, assim, bateram um recorde mundial: nunca 

na História do mundo houve uma roubalheira organizada como essa. 

 Temer tem a difícil tarefa de andar na corda bamba, no fio da navalha entre uma 

equipe econômica de primeiro time e um restolho de vagabundos que aparelharam ministérios 

e repartições em geral. Se bobear, Temer pode eleger o Lula em 18, se o ―grande líder do 

povo‖ não for em cana. Uma transição de governo intempestiva gera medo mas também 

esperança de mudança imediata. ―Ahhh... acabou o PT, o ‗petrolão‘ — agora seremos 

felizes.‖ Auriverde ilusão de minha terra... 

 O problema é que a herança maldita dessa terrível senhora é um emaranhado infernal 

para se consertar. Em dois anos, seríamos uma Venezuela. E esta é a felicidade do Lula: a 

expectativa dos mal informados (que são a maioria) vai se esfarinhar e o Temer será culpado 

pela c***da que o PT deixou no meio-fio. A culpa vai ser dele em pouco tempo. 

 Brasileiro ―assiste‖ ao Brasil. Brasileiro assiste à politica como um Fla x Flu, 

torcendo, xingando juiz, mas quer que o Estado resolva tudo, pois não sabe que o Estado é o 

problema e não a solução. A sociedade protesta, mas não sabe como tomar as rédeas. Este 

governo tem um só caminho: conquistar um apoio da sociedade, para que ela entenda que não 

se trata de ideologias e sim de uma tragédia contábil. ―É a economia, estúpidos!‖ (citando o 

refrão batido do James Carville). 

 Temer vai ter de arrumar as contas. Só. E aí vem a esparrela: como expulsar 100 mil 

vagabundos aparelhados no governo? Como impedir que volte a lama debaixo do tapete? 

Nosso complexo de impotentes renasce feito rabo de lagarto. Debaixo de nossos olhos, a 

máquina da sordidez nacional ressuscita, como um monstro de ficção científica, um ―Alien‖. 
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Os escândalos cada vez maiores não podem encobrir o dano nas contas públicas. E tem mais: 

vai haver aumento de impostos, sim. Não adianta chorar. É impossível só com ajustes e cortes 

resolver o buraco da Dilma de R$ 170 bilhões jogados no lixo. E aí? Como explicar? Esse é o 

maior perigo: a teia de escândalos pode mascarar os urgentes acertos da República devastada. 

 Precisamos que o Temer dê certo, ao menos na economia. Porque ninguém irá às ruas 

apoiá-lo. Todo mundo tem medo de apoiar governos. É impossível imaginar que brasileiros 

vão às ruas para defender o ajuste fiscal: ―Queremos ajustes!‖. É mais fácil ser contra. A 

oposição enobrece, a adesão é humilhante. 

 Por outro lado, os militantes pagos da CUT, do MST e de outras siglas vão para as 

ruas, gritar contra. Rolam boatos fortes de que o PT está reunindo muita grana para comprar 

uns três senadores. É possível. Por isso, acho que uma das coisas mais sérias que este governo 

tem de buscar é a comunicação com o país. 

 Vi outro dia o Temer falando e achei que ele está imbuído de um desejo real de entrar 

para a História como um cara que ajudou a consertar o Brasil. Houve momentos em que ele 

mostrou uma virilidade legal. Por exemplo, quando disse que já tinha sido secretário de 

Segurança em SP e que não tinha medo de bandido. Ali, o povo gostou. Acho que gostou 

também quando ele disse que não tem medo de errar e que, se errar em algo, consertá-lo-á. 

Acho ótimo um presidente falando em mesóclises. Melhor que a Dilma na mandioca. Temer 

tem de falar, muito, explicar para a população o que significa esta fase de nossa vida, muito 

além de corrupção ou ideologias. 

 Tem de explicar. Olho no olho. Sem propaganda. Tem de conquistar um carisma. Tem 

de explicar, como numa gramática, o que são dívida pública, gastos inúteis, aparelhamento do 

Estado; as pessoas têm de saber contra o quê estão gritando ou marchando. A corrupção 

imensa, pavorosa, não é o núcleo da questão. Ela nasce das condições arcaicas de dentro da 

organização política e administrativa. Nossa formação patrimonialista está explodindo agora, 

depois de séculos. É preciso criar um espaço simbólico para esta presidência transitória. 

 FHC não explicou com clareza o que estava fazendo em seu governo. FHC não 

conseguiu criar um espaço reconhecível pela opinião pública, que não pode ser confundido 

com propaganda ou marketing. Por isso, seu excelente governo, que acabou com a inflação e 

nos jogou num novo mundo administrativo, acabou arrasado pela oposição do PT diante de 

uma opinião pública desinformada, aérea. É preciso que as pessoas se sintam passageiros no 

trem do seu governo. 

 É importante que o lado ―espetaculoso‖ das denúncias não crie uma 

institucionalização da zona. Há um velho hábito de acharmos que o Brasil não tem jeito. O 

perigo é ficarmos cínicos, fatalistas e desesperados. Se não der certo, estamos f***dos. 

 

(Jornal O Globo online – 31 de maio de 2016) 

 

 

 

 

 

 

 



166 
 

Texto 6 

 

Se a Dilma voltar? 

O Brasil virou uma piada internacional. Outro dia, vi um programa na CNN sobre nós. 

Tive vontade de chorar. 

 O Brasil virou uma piada internacional. Outro dia, vi um programa na CNN sobre nós. 

Tive vontade de chorar. Segundo a imprensa estrangeira, nós somos incompetentes até para 

sediar a Olimpíada, a economia está quebrada e o impeachment pode impedir os Jogos, pois 

somos desorganizados, caem pontes e pistas, os mosquitos estariam esperando os atletas, a 

Baía de Guanabara é um lixo só, bosta boiando, o crime campeia na cidade, onde 

conquistamos brilhantemente o recorde de estupros. 

 Até um programa humorístico famoso, o ―Saturday Night Live‖, fez uma sátira — 

Dilma fumando charuto e tomando caipirinha, numa galhofa insultuosa que sobrou para o país 

todo. 

 Mas Dilma sabe defender o país. Seus discursos revelam isso. Senão, vejamos, suas 

ideias: 

 ―Antes de Lula, o Brasil estava afunhunhado. Mas o presidente Lula me deixou um 

legado, que é cuidar do povo brasileiro. Eu vou ser a mãe do povo brasileiro. O Brasil é um 

dos países mais sólidos do mundo, que, em meio à crise econômica mundial, das mais graves 

talvez desde 1929, é o país que tem a menor taxa de desemprego do mundo. 

 ―Nós não quebramos, este é um país que tem… tem aquilo que vocês sabem o que é. 

Por isso, não vamos colocar uma meta. Vamos deixar a meta aberta, mas, quando atingirmos a 

meta, vamos dobrar a meta. Ajuste fiscal? Coisa rudimentar. Gasto publico é vida. Eu posso 

não ter experiência de governar como eles governaram; agora, governar gerando emprego, 

distribuição de renda, tirando 24 milhões da pobreza elevando a classe média, eu sei muito 

bem fazer. 

 ―Entre nossos projetos, nós vamos dar prioridade a segregar a via de transporte. 

Segregar via de transportes significa o seguinte: não pode ninguém cruzar rua, ninguém pode 

cruzar a rua, não pode ter sinal de trânsito, é essa a ideia do metrô. Ele vai por baixo, ou ele 

vai pela superfície, que é o VLT. 

 ―A mesma coisa nós vamos fazer com o Seguro Defeso, por exemplo. Nós somos a 

favor de ter Seguro Defeso para o pescador, sim. Agora, não é possível o pescador morar no 

semiárido nordestino e receber Seguro Defeso, por um motivo muito simples: lá não tem 

água, não tendo água não tem peixe. Também não seremos vencidos pela zika e dengue; quem 

transmite a doença não é o mosquito; é a mosquita. 

 ―Antes, também os índios morriam por falta de assistência técnica. Hoje não; pois 

temos muitas riquezas. 

 ―E aqui nós temos uma, como também os índios daqui e os indígenas americanos têm 

a deles. Nós temos a mandioca. E aqui nós estamos comungando a mandioca com o milho. E, 

certamente, nós teremos uma série de outros produtos que foram essenciais para o 

desenvolvimento de toda a civilização humana ao longo dos séculos. Então, aqui, hoje, eu 

estou saudando a mandioca. Acho uma das maiores conquistas do Brasil. 
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 ―Vocês, dos jogos indígenas, estão jogando com uma bola feita de folhas, e por isso eu 

acho que a importância da bola é justamente essa, o símbolo da capacidade que nos distingue 

como… Nós somos do gênero humano, da espécie sapiens. Então, para mim, esta bola é um 

símbolo da nossa evolução. Quando nós criamos uma bola dessas, nós nos transformamos em 

homo sapiens ou ‗mulheres sapiens‘. 

 ―Eu ouço muito os prefeitos — teve um que me disse assim: ‗eu sou o prefeito da 

região produtora da terra do bode‘. Então, é para que o bode sobreviva que nós vamos ter de 

fazer também um Plano Safra que atenda os bodes, que são importantíssimos e fazem parte de 

toda tradição produtiva de muitas das regiões dos pequenos municípios aqui do estado. 

 ―Aqui tem 37 municípios. Eu vou ler os nomes dos municípios... Eu ia ler os nomes, 

não vou mais. Por que não vou mais? Eu não estou achando os nomes. Logo, não posso lê-los. 

 ―A única área que eu acho que vai exigir muita atenção nossa, e aí eu já aventei a 

hipótese de até criar um ministério, é na área de… Na área… Eu diria assim, como uma 

espécie de analogia com o que acontece na área agrícola. 

 ―A Zona Franca de Manaus, ela está numa região. Ela é o centro dela porque ela é a 

capital da Amazônia. Aliás, a Zona Franca evita o desmatamento, que é altamente lucrativo 

— derrubar árvores plantadas pela natureza é altamente lucrativo. 

 ―Eu quero adentrar agora pela questão da inflação, e dizer a vocês que a inflação foi 

uma conquista destes dez últimos anos do governo do presidente Lula e do meu governo. Não 

acho que quem ganhar ou quem perder, nem quem ganhar nem perder, vai ganhar ou perder. 

Vai todo mundo perder. A autossuficiência do Brasil sempre foi insuficiente. 

 ―Os homens não são virtuosos, ou seja, nós não podemos exigir da humanidade a 

virtude, porque ela não é virtuosa. Se os homens e as mulheres são falhos, as instituições, nós 

temos que construí-las da melhor maneira possível, transformando… aliás isso é de um outro 

europeu, Montesquieu. É de um outro europeu muito importante, junto com o Monet. 

 ―Até agora, a energia hidrelétrica é a mais barata, em termos do que ela dura com a 

manutenção e também pelo fato de a água ser gratuita e de a gente poder estocar. O vento 

podia ser isso também, mas você não conseguiu ainda tecnologia para estocar vento. Então, se 

a contribuição dos outros países, vamos supor que seja desenvolver uma tecnologia que seja 

capaz de na eólica estocar, ter uma forma de você estocar, porque o vento ele é diferente em 

horas do dia. Então, vamos supor que vente mais à noite, como eu faria para estocar isso? O 

meio ambiente é sem dúvida nenhuma uma ameaça ao desenvolvimento sustentável. 

 ―Aliás, hoje é o Dia das Crianças. Ontem eu disse que criança… o dia da criança é dia 

da mãe, do pai e das professoras, mas também é o dia dos animais. Sempre que você olha uma 

criança, há sempre uma figura oculta, que é um cachorro atrás, o que é algo muito importante. 

 ―Por isso, afirmo que não há a menor hipótese do Brasil, este ano, não crescer. Eu 

estou otimista quanto ao Brasil. Eu sou algo que a humanidade desenvolveu quando se tornou 

humana.‖ 

______ 

 É isso aí, gente, se Dilma voltar, ela tem em mente um projeto ambicioso de país. 

Estamos salvos. 

 

(Jornal O Globo online – 08 de junho de 2016) 
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Texto 7 

 

Dilma II – A volta! 

 

Brasília ficou mais vazia. Como abastecer aviões públicos e privados sem combustível? 

 

 São cinco horas da manhã e estou na fila para comprar comida e, se tiver sorte, papel 

higiênico. Penso muito no passado mais recente de meu país tão quebrado hoje, país que 

sempre foi regido pelo seu passado; hoje analiso-o do futuro. Em que ano estou? Minha 

lembrança mais antiga jaz no deserto, quando o Califado Islâmico tomou conta do Oriente 

Médio, chegando até as bordas de Israel-Palestina, já considerada ‗área insolúvel‘. Depois da 

bomba que o presidente Trump lançou no Paquistão — hoje conhecido como Talebania, 

muita coisa aconteceu nesses anos loucos. 

 Mas vou me ater às memórias do Brasil. 

 Aqui, passados muitos anos, lembro ainda do calafrio que senti no dia em que Dilma 

voltou ao governo. Lembro-me de seu olhar gelado de vingança, perdoada pelo Senado, 

graças à aquisição de três senadores por dez milhões cada um. 

 Lembro-me de Dilma proclamando na ladeira do Planalto: ‗Vamos retomar a Nova 

Matriz econômica! Gasto público é vida!‘. 

 Mantega já a esperava lá no alto, vendo a equipe econômica do Temer se esgueirando 

pelos fundos. E aí foi aquele carnaval bolivariano. 

 O MST encheu a esplanada de miseráveis erguendo enxadas, depois de terem arrasado 

a agroindústria, a CUT convocou milhares dos 12 milhões de desempregados e, de ônibus e 

sanduíches de mortadela, animou-os com a promessa de trabalho, protegidos pelos black 

blocs, agora nomeados a ‗guarda revolucionária da Presidenta‘. Acabou a insuportável Lei de 

Responsabilidade Fiscal, voltaram pedaladas muito maiores, pedaladas agora chamadas de 

‗revolucionárias‘, até que o real despencou face ao dólar, sendo cotado a R$ 13,788. Aí, 

elementos desobedientes e, segundo o PT 2, da ‗direita neoliberal‘, começaram a reclamar da 

fome, querendo fazer greves. Muitos sem teto invadiram a sede da Petrobras para fazer suas 

moradias. 

 Mas Dilma e seus assessores logo conclamaram brilhantes intelectuais, professores e 

artistas para explicar ao povo que seu sofrimento era ‗belo e corajoso‘, porque eles estavam 

penando por causa dos ricos e que um dia (sempre falavam ‗um dia‘) o Brasil seria um paraíso 

social. O povão, como sempre, não entendeu nada e continuou passando fome, só que mais 

conformado, porque nossos intelectuais tinham explicado que há uma ‗pureza doce na 

miséria‘, que a dor dignifica e fortalece para as lutas futuras. E proclamaram: — ‗é melhor um 

país pobre do que desigual. Que todos sofram igualmente!‘. Os miseráveis se sentiram 

importantes, porque sofriam em nome do socialismo. 

 Mas a nova crise, chamada por Dilma de Crise 2, não dava refresco. A inflação 

cresceu com todos os seus demônios, batendo a ‗bela marca‘ de 1992, de 80% ao mês. 

Imediatamente, a Nova Matriz Econômica 2 revigorou a inesquecível tradição do passado — 

a correção monetária. E o Brasil reviveu os dias emocionantes com a volta do overnight. As 

maquininhas de ‗tlec tlec‘ para a remarcação encheram os supermercados (cada vez mais 

vazios) com a doce melodia dos anos de ouro da inflação. Mas, segundo o Governo da 
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Presidenta — Parte 2, canalhas neoliberais e a mídia conservadora diziam que a vaca ia para o 

brejo. 

 A pressão foi grande, e os assessores do Planalto notaram, preocupados, que Dilma 

começou a delirar, falando compulsivamente que ‗ela não era vaca no brejo‘, que ‗gasto 

público é vida‘, que a mandioca e os homens sapiens iam nos salvar, que ela iria saquear 

(usou a palavra) o Tesouro acumulado pela ‗burguesia‘ de direita no Estado para financiar um 

grande consumo de geladeiras e fogões. A medida fascinou os pobres que se acotovelaram em 

frente às vitrines de TVs e liquidificadores. Só que ninguém podia mais comprar nada. 

 Dilma engordou brutalmente — tinha gastado dez vezes mais em comida para o 

Alvorada, numa compulsão compensatória. 

 Mas a pressão ficou tão grande que ela caiu em depressão profunda e foi internada 

numa clínica de sonoterapia, onde dormiu até o fim do mandato, pois os médicos 

recomendaram que ela não visse ‗a cagada que tinha aprontado de novo‘. 

 Lula sucedeu-lhe em 2018, continuando em 2022, criando uma dinastia de si mesmo, 

reeleito em vários mandatos, até 2034, quando ele já não falava mais e tinha sido mumificado 

num carro de vidro que desfilava entre a multidão de fiéis ajoelhados. Quando se iniciou a 

decomposição, seu corpo foi entronizado no Museu Bolívar, um palácio de mármore 

vermelho desenhado por Oscar Niemeyer. 

 A partir daí, tudo começou a desmoronar. A própria ideia de ‗País‘ ficou questionada 

porque, na realidade, tínhamos virado um arquipélago de poucas ilhas de vida social, cercadas 

de merda por todos os lados. 

 Alguns chegaram a sugerir que o Brasil fosse cortado em pedaços, ficando o 

‗capitalismo escroto neoliberal‘ em São Paulo e o Nordeste com uma espécie de socialismo-

feudal, uma mistura de Renan (96) com o bolivariano ex-Maduro, devorado por milícias 

famintas em 2025. 

 A corrupção diminuiu muito nessa época, não pela operação Lava-Jato, mas porque 

não havia mais grana nenhuma no Tesouro para roubar. 

 Brasília ficou mais vazia. Como abastecer aviões públicos e privados sem 

combustível? 

 Poucos políticos vagavam pela Praça dos Três Poderes abordando até transeuntes em 

busca de algum bom negócio. Eduardo Cunha, 87, acusado do assassinato de Janot, foi morar 

em um ‗trust‘ na Suíça. 

 Nessa fase, houve o Segundo Crash da Bolsa de NY, entre nuvens de suicidas e filas 

de desempregados. 

 Aqui foi uma surpresa. O Brasil afundou mais ainda e nada aconteceu. Houve, claro, 

legiões de famintos atacando os supermercados, mas logo ficou claro que a miséria é 

autorregulável. Muito simples, explicaram os acadêmicos: a fome diminui a população, dado 

benéfico para a incrível falta de comida, provocada pela decisão acertada do Governo de 

jamais cortar gastos fiscais. 

 As lembranças me emocionam por sua dor e delícia. Sofro com o fim do país, mas 

sorrio com um prazer meio perverso, rememorando os estrambóticos delírios da política 

porra-louca. A fila andou. Consegui entrar no supermercado com minha carteira de 

consumidor na mão. Mostrei minhas digitais. Numa prateleira, ainda há uma caixa de 
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biscoitos. Corro, mas um cara chegou antes e levou. Pergunto ao agente militar do 

supermercado onde é que está o papel higiênico. 

 ―Acabou, disse ele. E, ao ver meu suspiro de desconsolo, riu irônico e acrescentou: 

‗Limpa com o dedo!... ‘‖. 

(Jornal O Globo online – 15 de junho de 2016) 
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Texto 8 

 

O dia D Dilma 

 

Estou no passado, amigos leitores, mas o discurso de Dilma deve ter sido algo mais ou 

menos assim... 

 

 Eu vos escrevo do passado. Hoje é o dia D de Dilma. Como terá sido o discurso de 

Dilma no Senado? Bem, fazer ―mea-culpa‖ nem pensar. Eu a entendo. Ninguém sai na rua ou 

vai ao Senado para bater no peito e dizer: ―Eu sou um (a) incompetente, eu sou responsável 

pela quebra do país!‖ Tudo bem, mas a autocrítica era um hábito recorrente durante aquele 

ex-socialismo que ainda viceja nas cabeças petistas. Lembro-me da hilariante autocrítica de 

um alto dirigente chinês durante a Revolução Cultural: ―Eu sou um cão imperialista, eu sou o 

verme dos arrozais!...‖. 

 E, como estou no domingo passado, me pergunto: como terá sido o discurso? Sem 

dúvida Dilma falou com sinceridade total (não é ironia), falou de sua alma revolucionária. 

 O discurso de Dilma é para ela mesma. Para se convencer fundamente de que não 

cometeu erro algum. Vocês já viram. Eu imagino: 

 ―Começo dizendo que minha consciência está em paz. Quando entrei em 2010, o 

Brasil estava ameaçado por ideologias reacionárias: a socialdemocracia, o neoliberalismo, 

mas eu restaurei o essencial: a luta contra o imperialismo norte-americano, contra a 

desnacionalização de nossas riquezas, contra essa sociedade de empresários irresponsáveis e 

também contra o lucro. Fiz o fundamental: coloquei o Estado no topo, no centro de tudo, pois 

de lá emana a verdade para essa sociedade de ignorantes, essa classe média reacionária, como 

bem acusou nossa filosofa. O Brasil é tão frágil que só um grande Estado provedor pode 

proteger as massas nas lutas sociais que elas nem sabem que estão travando; mas eu sei, 

porque nós somos a consciência do povo. 

 Sou acusada de ter dilapidado as contas do país, rompendo a Lei de Responsabilidade 

Fiscal. Rompi sim. Pois eu tive orgulho de usar o Estado e seu tesouro acumulado para 

estimular o consumo tão ansiado pelos pobres diabos, sim, mesmo que os cofres públicos 

tenham ficado vazios para investir. Populismo? Eu chamo de catequese, conquista de adeptos 

para o grande futuro que virá! Gasto público é vida! Eu não podia ficar aprisionada naquela 

leizinha de responsabilidade neoliberal que o FHC inventou. Fiz isso sim porque meus fins 

justificavam esse meio; o fim era garantir apoio para próximas eleições do nosso PT, para 

ficarmos no poder deste país alienado até a chegada do futuro socialista. 

 Eu fiz tudo certo. Distribuí cargos sem fim, dei verbas gordas para seus currais, nobres 

senadores. Fiz isso porque sei que às vezes é preciso praticar o mal para atingir o bem. Será 

que o Maquiavel disse isso? 

 Eu sabia de tudo, eu sabia que a compra da refinaria de Pasadena ia ser um rombo 

pavoroso, confesso, mas como conseguir dinheiro para minha reeleição sem propinas? 

Propinas de esquerda, é claro. Por isso, fiz vista grossa sim quando aquele Cerveró me 

entregou uma página solta, com uma piscadinha do olhinho vesgo. 

 Tenho orgulho de tudo que fiz. Menti na campanha, dizendo que não ia ter comida no 

prato do povo, menti nos bilhões que arranquei dos bancos para esconder o déficit publico. 
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Mas foram mentiras que chamo de ―corrupção revolucionária‖. Ahhh, esse meu povo, tão 

ignorante, desvalido. A miséria me fazia feliz. Explico: denunciar a miséria era um alívio para 

minha consciência. Desculpem a emoção (chora), mas há uma pureza doce na miséria que me 

comove muito (lágrimas). Mas nós do PT somos os sujeitos da História e, apesar de vossa 

injustiça contra nós, vamos construir o paraíso social. 

 Meus fins uniram o país. Sim, uni vocês até mesmo contra mim, porque confundiram 

minha sutileza ideológica com incompetência, acharam que eu errava, sem saber que meu 

acerto era no futuro. Nunca errei. Não me arrependo de nada. Houve corrupção? Sim, mas 

adstrita a alguns elementos desonestos que traíram nossa missão. Dizem que roubamos; não, a 

palavra não é essa — é apenas a ―desapropriação‖ de um tesouro comprometido com metas 

neoliberais... isso é que fizemos. 

 É muito difícil desenvolver este país de merda, desculpem o termo. Por isso, temos de 

destruir o capitalismo por dentro, já que não dá mais pé uma revolução russa. Mesmo uma 

avacalhação é mais revolucionária — seria uma espécie de ―esculhambação criativa‖ para 

arrasar administrações de direita. 

 Foi isso que fez nosso líder Chávez, assassinado pelos imperialistas que lhe injetaram 

câncer no corpo e, depois que ele virou passarinho, passaram a roubar até os alimentos do 

povo, botando a culpa em nossos irmãos bolivarianos. 

 Nosso povo também não sabe se governar. Por isso, digo, democracia clássica como? 

Para nós, ‗democracia‘ sempre foi uma estratégia para tomada do poder. E não era hipocrisia; 

era dialética histórica. Tínhamos de apoiar a democracia burguesa para depois fazer o 

centralismo democrático que tanto usou nosso grande irmão Stalin, injustiçado por aqueles 

dois fascistas Kruschev e Gorbachev. 

 Eu sou inocente, pura, não tenho dinheiro na Suíça, e toda minha paixão lancinante 

pelo povo brasileiro foi confundida com desonestidade e incompetência. As massas ainda vão 

sentir a minha falta, debaixo de um governo neoliberal que só pensa em contabilidade. 

 Vocês hoje me baniram, mas vão se arrepender no futuro, pois o Brasil nasceu torto e 

nunca será consertado nem por Temer nem por ninguém. 

 Arrependei-vos, fariseus do templo, pois, como disse a querida Gleisi Hoffmann: este 

Senado não tem moral para me julgar. 

 Estou sofrendo um golpe. Sim, não adiantam rituais, votações; repito sim que é golpe 

tramado por essas instituições de direita, como o STF, o Congresso, o Ministério Publico, a 

OAB, a Polícia Federal. 

 Estou orgulhosa de mim. Como Getúlio, saio da presidência para entrar na História. E, 

para terminar, cito o líder maoista João Pedro Stédile, quando disse aos camponeses: ‗Tenham 

filhos — eles conhecerão o socialismo!‘ E eu acrescento: Seus filhos vão respeitar minha 

imagem no futuro. Adeus!‖ 

______ 

Estou no passado, amigos leitores, mas deve ter sido algo mais ou menos assim. Que acham? 

 

(Jornal O Globo online – 30 de agosto de 2016) 
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ANEXO 2: Descrição da configuração argumentativa das crônicas (macroestrutura) 

Crônica: O governo que desmoralizou o escândalo 

MACROESTRUTURA CRÔNICA 

PROPOSTA De desmoralizar o governo de Lula. 

TESE O enunciador afirma que o ex-presidente 

do Brasil, Lula, em exercício no ano de 

2006, é um ladrão e mentiroso. Ainda que 

se tenha provas de que ele participou de 

vários esquemas de corrupção, o mesmo 

nega todas as acusações e o mesmo 

permanece impune. 

ARGUMENTOS O enunciador argumenta que o ex-

presidente exerce um papel de influência a 

quem está ao seu redor, inclusive ao STF, 

que paralisa os processos contra ele, 

mantendo-se imune diante das acusações 

recebidas. 

CONCLUSÃO Conclui-se que, se caso Lula for reeleito, 

mesmo diante de todas as acusações, será 

uma prova de que, no Brasil, compensa 

cometer delitos, já que as pessoas ficam 

impunes. 
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Crônica: A miséria está fora de moda. 

MACROESTRUTURA CRÔNICA 

PROPOSTA O enunciador tece reflexões sobre a 

miséria no Brasil não com o intuito de 

apresentar propostas de intervenção, mas 

sim, por ser um assunto que sempre esteve 

em pauta no discurso dos políticos 

brasileiros, de criticar a maneira como 

eles lucram a partir da manipulação do 

tema. Vejamos o trecho de onde podemos 

extrair essa ideia. 

 

―A miséria sempre deu lucro. No Brasil, miséria é 

quase uma indústria. Quanto lucro uma igreja de 

charlatões tem com os dízimos? A miséria dá lucro 

político; falar na miséria traz votos populistas.‖ 

 

TESE Implícita no título da crônica, ―A miséria 

está fora de moda‖, a tese defendida pelo 

enunciador é de que, no Brasil, a miséria 

tornou-se algo naturalizado. Afirma que, 

antigamente, tinha-se mais piedade dos 

marginalizados que sofrem com a questão 

de miséria, porém ela se tornara tão 

habitual no dia-a-dia do cidadão brasileiro 

que falar sobre a miséria virou algo fora 

de moda, ou seja, que não cabe mais no 

discurso.  

ARGUMENTOS O enunciador faz uma reflexão quase que 

filosófica sobre a relação familiar entre a 

miséria e o povo e vice-versa. Em certo 

momento, utiliza o PT como alvo de suas 

críticas, afirmando que a miséria era o 

grande capital do governo Lula, deixando 

clara a ideia de que, ainda que o combate 

à miséria tenha sido o grande plano do 

governo petista, este ocorreu com falhas, 

já que não parou de crescer. 

CONCLUSÃO Conclui-se que a miséria está para além de 

um problema social a ser resolvido, mas 

sim na maneira como vemos e agimos 

sobre o mundo e sobre os outros. Assim, 

afirma-se que, a miséria está presente na 
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moral, no egoísmo e na estupidez do 

homem. Sugere-se que para curar o ―lado 

de fora‖ da miséria, o social, deve-se curar 

primeiramente ―o lado de dentro‖, o 

interior do homem. Vejamos. 

 

―A miséria é a ponta suja de nossa miséria maior. 

Nós fazemos parte dela, a miséria está até na 

maneira como a vemos. Não existe um mundo 

limpo e outro sujo. Um infecta o outro. [...] A 

miséria não está nas periferias e favelas; está no 

centro de nossa vida brasileira. Somos uns 

miseráveis cercados de miseráveis por todos os 

lados.‖ 
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Crônica: Como era bom nosso comunismo... 

MACROESTRUTURA CRÔNICA 

PROPOSTA De desqualificar o governo a partir de 

seus ideais utópicos. Ou seja, diz que o PT 

tem um sonho vaidoso de governo que 

não condiz com a realidade. 

TESE O enunciador defende a ideia de que o 

governo petista, além de retroalimentar 

um espírito utópico comunista, sobrevive 

dele.  

ARGUMENTOS Ironicamente, o enunciador atribui ao 

governo petista a ―qualidade‖ de 

desencadear/encaminhá-lo para uma 

sensação nostálgica dos tempos em que 

partilhava dos mesmos ideais utópicos.  

CONCLUSÃO Ironicamente, o enunciador afirma que 

reviver as memórias dele como militante, 

através do governo do PT, lhe dá vontade 

de chorar de ―emoção‖. 
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Crônica: Uma primavera de ladrões 

MACROESTRUTURA CRÔNICA 

PROPOSTA Levando em consideração o contexto em 

que a crônica foi escrita, de crise 

econômica no país, e a recorrência das 

críticas feitas ao governo Lula, em 2006, o 

enunciador, novamente, se propõe a 

desmoralizar o governo do ex-presidente, 

acusando-o de ladrão. Conforme podemos 

ver no trecho abaixo extraído da crônica: 

 

―Com a esquerda no poder, surgiram os ladrões 

ideológicos: ―Não é roubo, não...‖ afirmam. 

Trata-se de ‗desapropriação‘ dos burgueses que 

exploram o povo. Por isso, pego propina das 

empresas de ônibus, sim, para fazer caixinha para 

meu partido, pois, como dizia Lenin, os fins 

justificam os meios.‖. 

 

TESE O enunciador, metaforicamente, aponta 

para a problemática política recorrente do 

país: de que o Brasil é repleto de políticos 

ladrões que agem cinicamente sem medo 

de serem punidos. 

ARGUMENTOS Metaforicamente, o enunciador apresenta 

as tipologias de ladrão, cada um com 

características diferentes. Essas 

características ―justificam‖, de maneira 

irônica, o roubo praticado e acabam por 

―absolver‖ esses ladrões-políticos de seus 

crimes.  

CONCLUSÃO O enunciador fecha as ideias ao considerar 

que ―Roubo também é cultura...‖, haja 

vista que habituou-se roubar no Brasil, por 

se tratar de uma prática secular e imutável. 
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Crônica: Ou Temer se comunica ou se estrumbica 

MACROESTRUTURA CRÔNICA 

PROPOSTA De colocar o presidente, Michel Temer, 

metaforicamente, em posição de destaque, 

como o ―Salvador da Pátria‖, porém, por 

meio da desconstrução da imagem do 

governo petista. 

TESE Em detrimento dos escândalos que o 

envolvem o PT e, principalmente, da 

acusação recebida de ter falido a 

economia do país, o enunciador afirma 

que o presidente em exercício, Michel 

Temer, necessita ser firme e transmitir 

segurança de seu governo para as pessoas, 

a fim de evitar que ele se torne culpado 

pelas ações cometidas pelo governo 

anterior.  

ARGUMENTOS O enunciador vale-se de argumentos que 

coloquem o PT em uma situação 

desfavorável. Relembra os escândalos nos 

quais o partido estava envolvido com o 

intuito de condená-lo. Ao mesmo tempo, 

usa também argumentos que colocam 

Temer na posição de vítima e herói do 

povo. E, ainda, em detrimento de 

enaltecer a imagem do presidente, utiliza 

argumentos que põe o povo na posição de 

ignorante, por não compreender que as 

medidas drásticas tomadas por Temer são 

preventivas para restaurar a economia do 

país. 

CONCLUSÃO A conclusão do texto ocorre com a 

reafirmação da tese contida no subtítulo, 

de que as pessoas necessitam sentir 

segurança no governo de Michel Temer. 

Além disso, de que a mudança do Brasil 

depende do bom senso da população. 
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Crônica: Se a Dilma voltar? 

MACROESTRUTURA CRÔNICA 

PROPOSTA Associar a imagem negativa criada sobre 

o Brasil, no exterior, à imagem que a ex-

presidente Dilma cria de si própria ao 

proferir os seus discursos. Assim, 

ridicularizar a presidente impeachmada, 

tendo como base a produção incoerente de 

seus discursos, pondo a prova a sua 

competência de exercer a função de 

Presidente do Brasil. 

TESE Contida no subtítulo da crônica, se dá pela 

afirmação de que o Brasil virou uma piada 

internacional, devido aos acontecimentos 

ocorridos em série, no período em que a 

crônica foi escrita, 2016 e que contribuiu 

para a criação da imagem de um país 

desorganizado.  

 

O Brasil virou uma piada internacional. Outro 

dia, vi um programa na CNN sobre nós. Tive 

vontade de chorar. 

ARGUMENTOS A fim de comprovar a ideia de que Dilma 

é incoerente em seus discursos e que, 

sobretudo, esse fato compromete a 

imagem do país, já que ela é a nossa 

representante legal, o enunciador lança 

mão de falas da própria Dilma para 

confirmar a sua tese. 

CONCLUSÃO Contida na ideia irônica de que o Brasil 

está salvo, pois tem em mente um projeto 

ambicioso de país. Assim, o teor irônico 

expresso na conclusão confirma a 

proposta inicial de achincalhar a imagem 

de Dilma. 
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Crônica: Dilma II – A volta! 

MACROESTRUTURA CRÔNICA 

PROPOSTA Alegoricamente, agredir a imagem da ex-

presidente relacionando a retomada de seu 

governo a um grande pesadelo. Assim 

dizer que, a volta dela será um erro 

irreparável para o Brasil. 

TESE Em uma espécie de narrativa figurada, 

afirma-se que, se a ex-presidente Dilma 

for perdoada do processo de impeachment 

e retomar o seu cargo político, o Brasil 

correrá o risco de sofrer graves 

consequências na economia.  

A tese consiste em dizer que a volta de 

Dilma será um grande pesadelo para o 

país, de modo que até os privilégios 

políticos serão afetados. Como consta no 

subtítulo da crônica ―Brasília ficou mais 

vazia. Como abastecer aviões públicos e 

privados sem combustível?‖. 

ARGUMENTOS De maneira exagerada e fantasiosa, 

apresentam-se possíveis acontecimentos, 

em números exorbitantes, que 

contribuirão para a falência econômica de 

nosso país, resultando em consequências 

drásticas por conta da revolução petista. 

Os argumentos exagerados são a forma de 

criar uma imagem negativa do governo 

Dilma. 

CONCLUSÃO Consiste na reafirmação irônica da tese, 

de que se a Dilma voltar, o Brasil se 

afundará tanto que nem dinheiro haverá 

para a população brasileira cuidar de suas 

necessidades básicas. É como se pode ver 

no trecho: 

 
A fila andou. Consegui entrar no supermercado 

com minha carteira de consumidor na mão. 

Mostrei minhas digitais. Numa prateleira, ainda 

há uma caixa de biscoitos. Corro, mas um cara 

chegou antes e levou. Pergunto ao agente militar 

do supermercado onde é que está o papel 

higiênico.  

―Acabou, disse ele. E, ao ver meu suspiro de 

desconsolo, riu irônico e acrescentou: ‗Limpa com 

o dedo!...‖‘. 
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Crônica: O dia D Dilma 

MACROESTRUTURA CRÔNICA 

PROPOSTA De distorcer a imagem de honestidade que 

Dilma busca criar em seus discursos, 

quando tenta se defender das acusações 

recebidas, dizendo que está sofrendo um 

golpe político. 

TESE É levantada a ideia de que Dilma, ao se 

defender das acusações recebidas durante 

o processo de impeachment, quererá 

parecer honesta em seu discurso, uma vez 

que o que falará será uma maneira de se 

convencer ou autoafirmar que tudo o que 

fez foi pelo bem da nação. Depreende-se 

esta ideia no seguinte trecho: 

 

O discurso de Dilma é para ela mesma. Para se 

convencer fundamente de que não cometeu erro 

algum. 

ARGUMENTOS São criados argumentos de defesa de uma 

Dilma fictícia, proferidos por ela mesma, 

porém, subvertendo o seu valor. Isto é, 

apresentam-se várias justificativas 

incoerentes para os delitos cometidos pela 

ex-presidente como forma de afirmar a 

sua culpa. 

CONCLUSÃO Na expectativa de que o leitor construa o 

mesmo imaginário acerca do governo 

Dilma, do qual partilha o enunciador, o 

mesmo deixa as suas expectativas em 

suspenso para que o leitor tire as suas 

próprias conclusões. Ou seja, mantém a 

interlocução com o leitor, induzindo-o a 

comungar da ideia implícita na simulação 

criada por ele, como se pode ver no último 

parágrafo do texto. 

 

Estou no passado, amigos leitores, mas deve ter 

sido algo mais ou menos assim. Que acham? 
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ANEXO 3: Descrição das recorrências linguísticas de caráter irônico (microestruturas) 

Crônica: O governo que desmoralizou o escândalo 

FRAGMENTOS CLASSIFICAÇÃO TRECHO 

1 – ―explicáveis‖. Recurso tipográfico das 

aspas. 

O que foi que nos 

aconteceu? No Brasil, 

estamos diante de 

acontecimentos 

inexplicáveis, ou melhor, 

―explicáveis‖ demais. 

2 – inocente; vítima. Expressão nominal. Questionado ou flagrado, o 

psicopata não se 

responsabiliza por suas 

ações. Sempre se acha 

inocente ou vítima do 

mundo, do qual tem de se 

vingar. 

3- ―povo‖; ―falsas‖ e 

―vítima‖. 

Recurso tipográfico das 

aspas. 

E o pior é que o Lula, 

amparado em sua imagem 

de ―povo‖, consegue 

transformar a razão em 

vilã, as provas contra ele 

em acusações ―falsas‖, sua 

condição de cúmplice e 

comandante em de 

―vítima‖. 

4- ―revolucionou‖. Recurso tipográfico das 

aspas. 

Sempre houve corrupção 

no Brasil? Claro que sim, 

desde a fundação de 

Salvador em 1549 que 

roubam sem parar, 

furtaram sem parar, como 

disse Vieira. Mas a 

diferença que muitos não 

entendem é que o PT no 

poder ―revolucionou‖ a 

corrupção tradicional de 

uma forma monstruosa. 

5 – ―ação revolucionária‖. Recurso tipográfico das 

aspas. 

Os ladrões desse governo 

roubam de testa erguida, 

como se estivessem 

fazendo uma ―ação 

revolucionária‖, se 
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orgulham de fingir de 

democratas para apodrecer 

a democracia por dentro. 

6- ―fim revolucionário‖. Recurso tipográfico das 

aspas. 

No duro, os intelectuais 

matreiros (onde estão os 

marxistas de gabinete?) 

votarão em Lula de novo e 

dizem que ―sempre foi 

assim‖ porque, no duro, 

eles acham que o lulo-

dirceuzismo estava certo, 

sim, e que o PT e sua 

quadrilha fizeram bem em 

assaltar o Estado para um 

―fim revolucionário‖. 
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Crônica: A miséria está fora de moda 

FRAGMENTOS CLASSIFICAÇÃO TRECHO 

1- Miséria ―boa‖. Recurso tipográfico das 

aspas. 

Antes, havia uma miséria 

―boa‖, controlável. 

Tínhamos pena, desde que 

ela ficasse no seu lugar, ela 

aplacava nossa 

consciência. 

2- Sonhos 

―revolucionários‖. 

Recurso tipográfico das 

aspas. 

Nos sonhos 

―revolucionários‖, a 

miséria era nossa bandeira. 

Sofríamos com ela. A 

miséria dos outros era 

nosso problema existencial. 

3- A miséria tinha uma 

―função social‖. 

Recurso tipográfico das 

aspas. 

A miséria tinha uma 

―função social‖. Hoje está 

fora de moda, a miséria 

está ―enchendo o saco, não 

chove nem molha‖. 

4- Matérias ―sociais‖. Recurso tipográfico das 

aspas. 

Na TV, o miserável não se 

vê na tela, como nós nos 

vemos na novela. Ele só 

aparece como exceção, 

como absurdo em matérias 

―sociais‖. 

5- ―Lugar social‖. Recurso tipográfico das 

aspas. 

O miserável não é nem 

mesmo oprimido como os 

escravos; na escravidão, 

eles faziam parte da 

produção, o chicote e o 

pelourinho lhes davam uma 

espécie de ―lugar social‖. 

Hoje são apenas ignorados. 
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Crônica: Como era bom o nosso comunismo... 

FRAGMENTOS CLASSIFICAÇÃO TRECHO 

1 – ―puros‖. Recurso tipográfico das 

aspas. 

Nossa tarefa de comunistas 

era nos infiltrar ―em todos 

os nichos da sociedade‖ 

para, de dentro, conquistar 

o poder. Exatamente como 

o PT está fazendo hoje – 

empregando milhares de 

companheiros  aguerridos e 

―puros‖ dentro dos 

aparelhos do Estado. 

2- [...] que saudades do 

comunismo! 

Expressão nominal. Mas eu ainda gemo: que 

saudades do comunismo!... 

Esse surto de leninismo 

que incendiou a alma 

simples dos petistas 

ultimamente, esse ataque 

recente à ―democracia 

burguesa‖ que o governo 

de Lula lançou contra a 

sociedade, me despertou 

uma profunda saudade... 

Ah, como era gostoso o 

nosso comunismo... 

3 – Surto de leninismo... Expressão nominal. 

4 – [...] me despertou uma 

profunda saudade... 

Expressão nominal. 

5 – Ah, como era gostoso o 

nosso comunismo... 

Expressão nominal. 

6 – Ahhh, como eu amava 

os operários, futuro da 

humanidade. 

Expressão nominal. Ahhh... Como eu amava os 

operários, futuro da 

humanidade. Nas oficinas 

do jornal comuna que eu 

fazia, crivava-os de 

perguntas e agrados, sendo 

que os ditos operários 

ficavam desconfiados de 

tanto amor e pensavam que 

eu era veado e não um 

fervoroso comunista. 

7- [...] pensavam que eu 

era veado e não um 

fervoroso comunista. 

Expressão nominal. 

8- ―Vítima‖ santificada. Recurso tipográfico das 

aspas. 

E depois, quando a barra 

pesou de 68 em diante, 

mesmo na tragédia 

daqueles dias, senti a 

delicia meio religiosa de 

ser uma ―vítima 
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santificada‖ da violência da 

direita. 

9- Era bom... era lindo... Expressão nominal. Era bom... era lindo... Por 

isso, quando vejo o 

comissário da Casa Civil, 

Dirceu, comandando essa 

volta ao passado, essa 

retomada do bolchevismo 

no governo PT, não me 

horrorizo nem denuncio, 

como fazem esses 

jornalistas burgueses 

neoliberais vendidos aos 

patrões. Ao contrário, 

tenho vontade de chorar... 

10- Jornalistas burgueses 

neoliberais vendidos aos 

patrões.  

Expressão nominal. 
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Crônica: Uma primavera de ladrões 

FRAGMENTOS CLASSIFICAÇÃO TRECHO 

1 - Ladrões com justa 

causa. 

Expressão nominal. É comum o larápio que 

rouba para se vingar de 

uma humilhação de 

pobreza, às vezes traumas 

sexuais infantis. ―Me 

pegaram no porão e me 

comeram, por isso hoje eu 

roubo a Previdência...‖ São 

os ladrões com justa causa. 

2- Ladrão esportivo. Expressão nominal. Há o ladrão esportivo, que 

rouba pela adrenalina. 

Apalpar os dólares pela 

concessão de um canal de 

esgoto ou um golpe no 

INSS são volúpias 

inesquecíveis. 

3- Ladrão com anel de 

doutor. 

Expressão nominal. Há o ladrão com anel de 

doutor, conhecedor dos 

meandros, frestas e 

―breubas‖ dos códigos. 

Sabe das instâncias 

infindáveis, sabe dos 

recursos, agravos, 

embargos, chicanas.  

4- Gatunos sexuais. Expressão nominal.  Temos os gatunos sexuais, 

que roubam por tesão. 

Conheci um sujeito do 

Esquadrão da Morte que se 

masturbava nas execuções 

em Matagal. ―Roubar dá 

um tesão amigo‖. 

5- Ladrões com perspectiva 

histórica pessimista.  

Expressão nominal. Há os ladrões com 

perspectiva histórica 

pessimista. Suspiram: ―Não 

há o que fazer... O mundo 

sempre foi assim.‖. E 

tacam a mão no dinheiro 

público. 

6- Ladravazes filosóficos 

que lamentam.  

Expressão nominal. Temos ladravazes 

filosóficos que lamentam: 
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―O ser humano é nocivo 

por natureza.‖ E metem a 

munheca no saco de grana. 

7- Ali Babás com 

sentimento crítico. 

Expressão nominal. Há Ali Babás com 

sentimento crítico: 

―Infelizmente, sempre tem 

alguém para roubar o 

páis... Logo, arrebato antes 

o tutu que está dando 

sopa!...‖. 

8- Estelionatários 

patrióticos, defensores de 

uma moralidade ao avesso. 

Expressão nominal. Conheço estelionatários 

patrióticos, defensores de 

uma moralidade ao avesso: 

―Você acha que vou pagar 

imposto para sustentar 

marajás vagabundos? Eu 

não. Embolso a gasolina e 

ainda processo a União.‖. 

9- Ladrões populistas. Expressão nominal. Há os ladrões populistas, 

políticos que ―amam o 

povo‖ e que conseguem 

ficar sempre limpinhos. 

São os ladrões ―teflon‖ – 

nada gruda neles. 

10- Políticos que ―amam o 

povo‖. 

Expressão verbal com 

aspas. 

11 – Ladrões ―teflon‖. Expressão nominal. 

12 – Ladrões nacionalistas. Expressão nominal. Existem muitos ladrões 

nacionalistas que dizem, de 

peito enfunado e testa alta: 

―Eu roubo porque não vou 

deixar aí essa grana para 

pagar o FMI!‖. 

13 – Ladrões ideológicos. Expressão nominal. Com a esquerda no poder, 

surgiram os ladrões 

ideológicos: ―Não é roubo, 

não...‖, afirmam.  ―Trata-se 

de ‗desapropriação‘ dos 

burgueses que exploram o 

povo.‖. 

14 – ‗Desapropriação‘. Recurso tipográfico das 

aspas. 

15 – Ladrões espada, 

competentes, estudiosos, 

olhados com unção nas 

churrascarias. 

Expressão nominal. Há os ladrões espada, 

competentes, estudiosos, 

olhados com unção nas 

churrascarias. ―Aquele lá é 

gatuno, cara‖, diz o 

executivo. ―É... mas é 
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craque, dá nó em pingo 

d‘água, retruca o outro com 

admiração.‖. 

16 – Gatunos masoquistas. Expressão nominal. Há também gatunos 

masoquistas: ―Adoro ver o 

desprezo que os 

empresários têm por mim 

quando me compram. 

Gosto de me vender e se 

humilhado pelos honestos, 

mas com a graninha me 

esquentando o bolso.‖ E 

existem os ladrões sádicos: 

―É delicioso observar a 

cara dos ‗dignos juízes‘ 

quando exaram uma 

liminar comprada, vendo a 

piscadela cumplice que 

lhes dou na hora da 

sentença...‖. 

17 – Ladrões sádicos. Expressão nominal. 

18 – ‗Dignos juízes‘. Recurso tipográfico das 

aspas. 

19 – Ladrões gelados, 

psicopatas. 

Expressão nominal. Conheço também ladrões 

gelados, psicopatas, que 

sentem orgulho ao suportar 

o sentimento de culpa que 

lhes bate na consciência 

quando, digamos, roubam 

verbas de criancinhas com 

câncer, indo depois para 

casa, os filhinhos felizes 

veem desenho animado na 

TV. 

20 – Ladrões pandilhas, 

biltres, patifes, chantagistas 

intelectuais. 

Expressão nominal. E há ladrões pandilhas, 

biltres, patifes, chantagistas 

intelectuais que discursa, 

com profundidade: ―Este 

país foi feito assim, na vale 

entre o público e o privado. 

Há uma grandeza na 

apropriação indébita, 

florescem ricas plantas na 

lama das roubalheiras. A 

bosta não produz flores 

magníficas? Pois é... o 
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Brasil foi construído com 

esse fertilizante. O 

progresso do país se deve a 

roubalheira secular. 

Sempre foi assim e sempre 

será. Roubo também é 

cultura.‖. 
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Crônica: Ou Temer se comunica ou se estrumbica 

FRAGMENTOS CLASSIFICAÇÃO TRECHO 

1 – Revolucionário. Expressão nominal. A corrupção do PT 

inventou algo novo: 

corromper para governar, 

pois revolucionário pode 

roubar em nome do bem. 

2- ―O grande líder do 

povo‖. 

Recurso tipográfico das 

aspas. 

Se bobear, Temer pode 

eleger o Lula em 18, se o 

―grande líder do povo‖ não 

for em cana. 

3 – Herança maldita; 

terrível senhora. 

Expressão nominal. O problema é que a 

herança maldita dessa 

terrível senhora é um 

emaranhado infernal para 

se consertar. 

4- Ótimo. Expressão nominal. Houve momentos em que 

ele mostrou uma virilidade 

legal. Por exemplo, quando 

disse que já tinha sido 

secretário de Segurança em 

SP e que não tinha medo 

de bandido. Ali, o povo 

gostou. Acho que gostou 

também quando ele disse 

que não tem medo de errar 

e que, se errar em algo, 

consertá-lo-á. Acho ótimo 

um presidente falando em 

mesóclises. Melhor que a 

Dilma na mandioca. 
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Crônica: Se a Dilma voltar? 

FRAGMENTOS CLASSIFICAÇÃO TRECHO 

1- Sabe defender; revelam. (*) Mas Dilma sabe defender o 

país. Seus discursos 

revelam isso. 

2- Projeto ambicioso. Expressão nominal. É isso aí, gente, se Dilma 

voltar, ela tem mente um 

projeto ambicioso de país. 

Estamos salvos. 

3- Estamos salvos. (*) 

 

(*) – Expressões verbais que produzem efeitos de ironia. 
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Crônica: Dilma II – A volta! 

FRAGMENTOS CLASSIFICAÇÃO TRECHO 

1- Carnaval bolivariano. Expressão nominal. Mantega já a esperava lá 

no alto, vendo a equipe 

econômica do Temer se 

esgueirando pelos fundos. 

E aí foi aquele carnaval 

bolivariano. 

2- ―Guarda revolucionária 

da Presidenta‖. 

Recurso tipográfico das 

aspas. 

O MST encheu a esplanada 

de miseráveis erguendo 

enxadas, depois de terem 

arrasado a agroindústria, a 

CUT convocou milhares 

dos 12 milhões de 

desempregados e, de 

ônibus e sanduíches de 

mortadela, animou-os com 

a promessa de trabalho, 

protegidos pelos black 

blocs, agora nomeados a 

‗guarda revolucionária da 

Presidenta‘. 

3- ―Revolucionárias‖. Recurso tipográfico das 

aspas. 

Acabou a insuportável Lei 

de Responsabilidade 

Fiscal, voltaram pedaladas 

muito maiores, pedaladas 

agora chamadas de 

‗revolucionárias‘, até que o 

real despencou face ao 

dólar, sendo cotado a R$ 

13,788. 

4- ―Belo e corajoso‖. Recurso tipográfico das 

aspas. 

Mas Dilma e seus 

assessores logo 

conclamaram brilhantes 

intelectuais, professores e 

artistas para explicar ao 

povo que seu sofrimento 

era ‗belo e corajoso‘, 

porque eles estavam 

penando por causa dos 

ricos e que um dia (sempre 

falavam ‗um dia‘) o Brasil 

seria um paraíso social. 

5- Paraíso social. Expressão nominal. 

6- ―Pureza doce na 

miséria‖. 

Recurso tipográfico das 

aspas. 

O povão, como sempre, 

não entendeu nada e 

continuou passando fome, 

só que mais conformado, 

porque nossos intelectuais 
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tinham explicado que há 

uma ‗pureza doce na 

miséria‘, que a dor 

dignifica e fortalece para as 

lutas futuras. 

7- ―Bela marca‖. Recurso tipográfico das 

aspas. 

Mas a nova crise, chamada 

por Dilma de Crise 2, não 

dava refresco. A inflação 

cresceu com todos os seus 

demônios, batendo a ‗bela 

marca‘ de 1992, de 80% ao 

mês. 

8- Dias emocionantes. Expressão nominal. E o Brasil reviveu os dias 

emocionantes com a volta 

do overnight. 

9 – ―Ela não era vaca no 

brejo‖. 

(*) A pressão foi grande, e os 

assessores do Planalto 

notaram, preocupados, que 

Dilma começou a delirar, 

falando compulsivamente 

que ‗ela não era vaca no 

brejo‘, que ‗gasto público é 

vida‘, que a mandioca e os 

homens sapiens iam nos 

salvar, que ela iria saquear 

(usou a palavra) o Tesouro 

acumulado pela ‗burguesia‘ 

de direita no Estado para 

financiar um grande 

consumo de geladeiras e 

fogões. 

10 – ―Burguesia‖ de 

direita‖. 

Recurso tipográfico das 

aspas. 

11 – Que a mandioca e os 

homens sapiens iam nos 

salvar. 

(*) 

12- ―Capitalismo escroto 

neoliberal‖. 

Recurso tipográfico das 

aspas. 

Alguns chegaram a sugerir 

que o Brasil fosse cortado 

em pedaços, ficando o 

‗capitalismo escroto 

neoliberal‘ em São Paulo e 

o Nordeste com uma 

espécie de socialismo-

feudal, uma mistura de 

Renan (96) com o 

bolivariano ex-Maduro, 

devorado por milícias 

famintas em 2025. 

 

 

(*) – Expressão verbal que produz efeito de ironia. 
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Crônica: O dia D Dilma. 

FRAGMENTOS CLASSIFICAÇÃO TRECHO 

1- Não é ironia. (*) E, como estou no domingo 

passado, me pergunto: 

como terá sido o discurso? 

Sem dúvida Dilma falou 

com sinceridade total (não 

é ironia), falou de sua alma 

revolucionária. 

 

2- Revolucionária. Expressão nominal. 

3- Leizinha de 

responsabilidade 

neoliberal. 

Expressão nominal. Eu não podia ficar 

aprisionada naquela 

leizinha de 

responsabilidade neoliberal 

que o FHC inventou. 

4- Será que o Maquiavel 

disse isso? 

(*) Fiz isso porque sei que às 

vezes é preciso praticar o 

mal para atingir o bem. 

Será que o Maquiavel disse 

isso? 

5- Propinas de esquerda, é 

claro. 

Expressão nominal. Eu sabia de tudo, eu sabia 

que a compra da refinaria 

de Pasadena ia ser um 

rombo pavoroso, confesso, 

mas como conseguir 

dinheiro para minha 

reeleição sem propinas? 

Propinas de esquerda, é 

claro. 

6-―Corrupção 

revolucionária‖. 

Recurso tipográfico das 

aspas. 

Tenho orgulho de tudo que 

fiz. Menti na campanha, 

dizendo que não ia ter 

comida no prato do povo, 

menti nos bilhões que 

arranquei dos bancos para 

esconder o déficit publico. 

Mas foram mentiras que 

chamo de ―corrupção 

revolucionária‖. 

7- Povo ignorante, 

desvalido. 

Expressão nominal. Ahhh, esse meu povo, tão 

ignorante, desvalido. A 

miséria me fazia feliz. 

Explico: denunciar a 

miséria era um alívio para 

minha consciência. 

Desculpem a emoção 

(chora), mas há uma 

pureza doce na miséria que 

8- Há uma pureza doce na 

miséria. 

Expressão nominal. 
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me comove muito 

(lágrimas). 

9- Os sujeitos da história. Expressão nominal. Mas nós do PT somos os 

sujeitos da História e, 

apesar de vossa injustiça 

contra nós, vamos construir 

o paraíso social. 

 

10- Paraíso social. Expressão nominal. 

11- ―Desapropriação‖. Recurso tipográfico das 

aspas. 

Dizem que roubamos; não, 

a palavra não é essa — é 

apenas a ―desapropriação‖ 

de um tesouro 

comprometido com metas 

neoliberais... isso é que 

fizemos. 

 

12 – Inocente; pura; paixão 

lancinante. 

Expressão nominal. Eu sou inocente, pura, não 

tenho dinheiro na Suíça, e 

toda minha paixão 

lancinante pelo povo 

brasileiro foi confundida 

com desonestidade e 

incompetência. As massas 

ainda vão sentir a minha 

falta, debaixo de um 

governo neoliberal que só 

pensa em contabilidade. 

13- Governo neoliberal. Expressão nominal. 

 

(*) – Expressão verbal que produz efeito de ironia. 

 


