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RESUMO 

O presente estudo tem como objetivo principal investigar as estratégias discursivas de 

silenciamento e de resistência construídas por agricultores e especialistas ambientais nas 

situações de comunicação que envolvem o processo de implantação e gestão da Área de 

Proteção Ambiental (APA) Macaé de Cima, localizada na região serrana do estado do Rio de 

Janeiro.  Como corpus de análise utilizam-se textos que documentam discussões acerca desse 

processo, cujos sujeitos falantes constroem estratégias de silenciamento e de resistência. A 

investigação dessas construções discursivas se fundamenta na Teoria Semiolinguística de 

Análise do Discurso, de acordo com as pesquisas de Patrick Charaudeau (2009, 2010, 

2011,2013) a respeito dos modos de organização do discurso, dos conceitos 

de língua, discurso, sujeito e identidade. Utiliza-se, ainda, o instrumental teórico a respeito 

dos processos de referenciação e de designação, filiado à Linguística Textual. As construções 

discursivas de silenciamento e resistência são examinadas de acordo com os pressupostos de 

Eni Orlandi (2007). O estudo evidenciou que ambas as estratégias são continuamente 

utilizadas pelos dois grupos envolvidos no contexto de discussão da APA, no entanto, os 

discursos de resistência são construídos em maior número pelo sujeito-agricultor ao objetivar 

defender suas tradicionais técnicas de uso da terra. 

  

Palavras-chave: Estratégias Discursivas. Silenciamento. Resistência. Modos de organização 

do discurso. Referenciação. 

 

ABSTRACT 

This paper aims to investigate some discursive strategies of silencing and resistance produced 

by farmers and environmental specialists on situations of communication which involve the 

process of implementation and management of the environment protection area Macaé de 

Clima (Área de Proteção Ambiental Macaé de Clima – APA), located in the mountainous 

region of Rio de Janeiro. Some texts which document the discussions concerning this process 

will constitute the corpus of this exposition. The investigation of these discursive productions 

is based on Semiolinguistic Theory of Discourse Analysis, according to researchers developed 

by Patrick Charaudeau (2009, 2010, 2011, 2013) related to the modes of organization of the 

discourse, concepts of language, discourse, subject and identity. Studies of reference and 

designation are also used on this analysis. Furthermore, the discursive productions of 

silencing and resistance are examined by the assumptions postulated by Eni Orlandi (2007). 

The study has shown that both strategies are continuously used by both groups involved in the 

context of the discussion of the APA, however, the discourse of resistance are built in greater 

number by subject-farmer , in order to defend their traditional techniques for the use of the 

land. 

Keywords: Discursive strategies. Silencing. Resistance. Modes of organization of the 

discourse. Reference. 
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APRESENTAÇÃO 

 

 Diante da constatação da diminuição dos recursos naturais disponíveis, bem como das 

alterações ambientais que impactam a qualidade e a permanência da vida do homem no 

planeta, o mesmo se vê na obrigatoriedade de organizar estratégias para garantir não só a 

sobrevivência humana, mas também a existência de recursos naturais para fins capitalistas. 

 Diante desse cenário, a temática da conservação ambiental ganha destaque a partir do 

final do século XIX, ao surgirem as primeiras medidas de proteção ao meio ambiente, entre as 

quais se destaca, no âmbito internacional, a criação do Parque Nacional de Yellowstone, nos 

Estados Unidos em 1872. 

 A realização da Conferência de Estocolmo, cem anos depois, põe as questões 

ambientais em maior evidência no cenário mundial, tornando-as pautas importantes nas 

relações políticas, econômicas e sociais entre países do mundo todo. 

 Conforme CÔRTE (1997, p. 93) 

 

A partir da primeira Conferência sobre Meio Ambiente, em Estocolmo 

(1972), surge a preocupação com a preservação do meio ambiente, até então 
ausente das filosofias e teorias políticas e com ela, o entendimento ou a 

percepção de que os recursos naturais não são fontes perenes de riquezas, e 
que, portanto, torna-se imprescindível conciliar o desenvolvimento 
econômico e a preservação dos recursos naturais no sentido de garantir a 
satisfação das necessidades das gerações presentes e futuras. 

 

 Com a Rio-92, conferência sobre o Meio Ambiente realizada pelas Nações Unidas, 

consolida-se uma busca internacional pela harmonia entre desenvolvimento econômico e 

preservação ambiental. Para tanto, o homem se vê diante do desafio de mudar parâmetros 

arraigados, dentre os quais, principalmente, o que prevê a natureza a serviço do homem.  

 O pensamento ecológico internacional se vê diante desse desafio de uma mudança nos 

parâmetros em torno da relação Natureza e Sociedade, buscando romper com um modelo 

econômico herdado desde os princípios da Revolução Industrial em fins do século XVIII, 

quando a natureza era concebida como fonte de recursos inesgotáveis. 

 Portanto, de acordo com a nova tomada de consciência ecológica, fica claro que é 

necessário mudar a forma como o homem concebe a natureza e, portanto, se relaciona com 

ela, propondo-se, assim, novos métodos que orientem suas práticas. Nesse contexto, o 

movimento ecológico passa a se dividir entre os Conservacionistas e os Preservacionistas, 

correntes as quais propõem diferentes posicionamentos para mudanças na forma como o 

homem deve lidar com a natureza. 
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 Tais correntes influenciaram as propostas de Unidades de conservação nos Estados 

Unidos e que depois foram disseminadas pelo mundo todo. 

 De acordo com DIEGUES  (apud BOY 2010, p. 64): 

 
Se a essência da ―conservação dos recursos‖ é o uso adequado e criterioso 

dos recursos naturais, a essência da corrente oposta, a preservacionista, pode 

ser descrita como a reverência à natureza no sentido da apreciação estética e 

espiritual da vida selvagem (wilderness). Ela pretende proteger a natureza 

contra o desenvolvimento moderno, industrial e urbano. 

 

 Assim, pode-se, em linhas gerais, conceber o Preservacionismo como uma corrente 

que vê a natureza como ente intocável contra a qual o homem representa uma ameaça e, por 

isso, deve ser dela afastado, criando-se, dessa forma, verdadeiros ―paraísos intocados‖. Como 

veremos ao longo dessa pesquisa, o pensamento ―preservacionista‖ orientou as atitudes de 

atores envolvidos na decisão da criação da APA Macaé de Cima. Já para as concepções 

Conservacionistas, deve-se buscar uma relação harmoniosa entre sociedade e natureza, na 

qual o homem utiliza os recursos naturais de forma racional. 

 As mudanças, a partir da chamada Consciência Ecológica, ocorridas tanto nos Estados 

Unidos quanto em outros países do mundo, foram grandemente influenciadas pelas ideais do 

Preservacionismo. No Brasil, institui-se uma legislação que prevê a criação de áreas 

intocadas, os chamados Parques Nacionais, de acordo com o modelo de criação do Parque 

Nacional de Yellowstone, nos Estados Unidos.  

 Na sequência, foi instituído no Brasil, o primeiro Código Florestal com definições para 

a criação das Unidades de Conservação (UC), ou seja, os Parques Nacionais. Com o tempo, a 

legislação foi sendo adaptada a modelos de UCs, umas mais restritivas, outras mais tolerantes 

quanto à presença do homem e suas atividades. 

 Devido a essa falta de padronização das diferentes categorias de Unidade de 

Conservação, criou-se, em 1992, o SNUC (Sistema Nacional de Unidades de Conservação). 

Porém, devido aos intensos debates entre conservacionistas (etnoecologistas) e 

preservacionistas, motivados pelos seus divergentes interesses, o SNUC só foi instituído dois 

anos depois, através da lei 9.985, de julho de 2000. 

 De acordo com essa nova lei, as UC´s brasileiras ficam divididas em dois grandes 

grupos: Unidades de Conservação de Proteção Integral e Unidades de Conservação de Uso 

Sustentável. O primeiro bloco de Unidades de Conservação é mais restritivo, não permitindo 

o uso direto dos recursos naturais. Já as UC´s de Uso Sustentável preveem a exploração 

sustentável dos recursos naturais compatibilizada com a conservação ambiental.  
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 Esse bloco abrange as Áreas de Proteção Ambiental, as chamadas APAS, dentre as 

quais uma, a APA Macaé de Cima, será objeto de nosso estudo no que diz respeito às trocas 

linguísticas que ocorrem entre os sujeitos envolvidos nesse movimento ecológico, que 

envolve não somente árvores e mananciais de água, mas também pessoas com diferentes 

interesses e concepções sobre o mundo. 

  Através do decreto estadual de número 29.213, de 14 de setembro de 2001, foi 

instituída a Área de Proteção Ambiental de Macaé de Cima, que abrange toda a região 

hidrográfica do Alto Macaé, nos municípios de Nova Friburgo e Casimiro de Abreu, na região 

centro-norte do estado do Rio de Janeiro. 

 De acordo com o estabelecido no SNUC, a categoria Área de Proteção Ambiental 

pode incluir terras públicas e privadas e é definida como 

 

uma área em geral extensa, com um certo grau de ocupação humana, dotada  

de atributos abióticos, bióticos, estéticos ou culturais, especialmente 

importantes para a qualidade de vida e o bem-estar das populações humanas, 

e tem como objetivos básicos proteger a diversidade biológica, disciplinar o 

processo de ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos 

naturais (Lei 9085/2000, Art. 15º ). 

 

Tal categoria é criada em qualquer espaço do território nacional que seja considerado 

de relevante interesse ecológico e de reservas extrativistas. São áreas que passam a ser 

protegidos pelo Poder Público Federal, Estadual e Municipal.  

 Segundo Corte (1997, p.8) apud Virginia (2010, p. 36) 

 
 A Área de Proteção Ambiental (APA) é um dos instrumentos utilizados pelo 

Poder Público para proteger uma parte do território, segundo objetivos 

específicos. Esta área, mesmo permanecendo sob o domínio de seus 

proprietários, é submetida a ações de ordenamento e controle do uso do solo 

e dos recursos naturais, onde a variável ambiental é inserida nas etapas de 

planejamento, tendo como meta, o desenvolvimento sustentável da área. 
 

 No entanto, como a dimensão humana envolvida nos processos de implantação e 

gestão de Unidades de Conservação, de acordo com parâmetros preservacionistas, não foi 

devidamente considerada ao se elaborar a lei que as regulamenta, as dificuldades surgem e, 

ainda, segundo Cortes (1997, p.8) contribuem para retardar a obtenção dos objetivos de 

proteção ambiental.  

 Tais dificuldades estão ligadas às relações interpessoais estabelecidas entre os sujeitos, 

que congregam divergentes interesses e concepções em relação à natureza, existentes nos 

territórios considerados de ―relevante interesse ambiental‖, representados nesse estudo, de um 
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lado, pela chamada população tradicional e, de outro, por especialistas da área ambiental e 

ecologistas ligados à APA Macaé de Cima. 

A criação da APA Macaé de Cima, através do referido decreto, é fruto de uma decisão 

governamental que objetiva a preservação de uma relevante área de Mata Atlântica, além de 

nascentes do Rio Macaé, curso d‘água que apresenta grande importância econômica para 

indústrias do setor energético localizadas no município de Macaé. 

Embora, como vimos, a APA tenha sido ―decretada‖ no ano de 2001, somente em 

2004 a população local tomou conhecimento de que vivia dentro de uma Unidade de 

Conservação. Tal comunicação foi feita através de placas, contendo as restrições com as quais 

a partir de então teriam que conviver. Portanto, os agricultores começaram a deparar-se com 

altas multas e ações policiais em punição a práticas da agricultura familiar, passadas de 

geração em geração, através das quais estavam acostumados a lavourar.  

A forma como ocorreu a implantação da APA Macaé de Cima, a partir de agora 

APAMC, contraria o próprio SNUC,  o qual prevê que 

 

a categoria APA pretende conciliar a proteção ambiental com o uso 

sustentável dos recursos naturais e mantém a propriedade privada dos 

imóveis; para tal, o Estado deve promover um ordenamento territorial, cujo 

planejamento e gestão se baseiam em instrumentos democráticos e 

participativos, conforme a legislação em vigor propõe. As condições em que 

ocorre a participação das populações locais nesse processo envolvem 

questões relativas às suas práticas de cidadania em defesa daquilo que 

acreditam ser seus direitos (Rego, 2010 – grifo nosso)
1. 

  

 Essa ―prática de cidadania‖, citada na lei, foi substituída por uma ação autoritária por 

parte de sitiantes, novos moradores oriundos da Cidade do Rio de Janeiro e autoridades 

administrativas, os quais mobilizaram setores do então governo Garotinho
2
 a fim de fazer 

valer sua visão preservacionista, desconsiderando, assim, a população que ainda tirava da 

lavoura o seu sustento. 

  Desencadeia-se, a partir de então, um intenso conflito entre os dois grupos que já 

existiam de forma fragmentada, mas que se instituem, nesse cenário, enquanto identidades 

com diferentes interesses e concepções acerca do meio ambiente: de um lado, os agricultores, 

e, do outro, aqueles que mantinham interesses preservacionistas. 

                                                           
1
 REGO, Virginia V. B. ―Paraísos perdidos ou preservados? Os múltiplos sentidos da cidadania em áreas de 

proteção ambiental‖.  Programa de Pós-graduação da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, 2010. 
2
 Anthony William Matheus de Oliveira, conhecido como Anthony Garotinho – eleito para o mandato de 

governador do Estado do Rio de Janeiro entre os anos de 1999 e 2002. 
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 A identidade, para Charaudeau (2009), ―implica a tomada de consciência de si mesmo 

(...) mas para que ocorra a tomada de consciência, é necessário que haja diferença, a diferença 

em relação a um outro.‖ O fenômeno do reconhecimento pelo contraste é o que ocorreu no 

processo em estudo: a partir do momento em que ficam claras as divergências de interesses 

entre ambientalistas e pequenos agricultores, esses dois grupos, que antes existiam enquanto 

indivíduos fragmentados, agindo dentro de seu universo, se legitimam enquanto grupos 

instituídos através do contraste, da diferença.  

 Nossa pesquisa, portanto, tem como tema os recursos discursivos de silenciamento e 

de resistência utilizados nas situações de comunicação no contexto de implantação e 

gestão da APAMC. Para tanto, nos guiaremos, principalmente, pelos pressupostos da Análise 

do Discurso de Patrick Charaudeau para analisar os diferentes posicionamentos dos sujeitos 

envolvidos nesse processo, os quais revelam identidades sociais, pois 

 

sem identidade social, não há percepção possível do sentido e do poder da 

identidade discursiva; sem identidade discursiva diferente da identidade 

social e reveladora do ―posicionamento‖ do sujeito, não há possibilidade de 

estratégias discursivas, não há possibilidade para o sujeito se individuar, o 

que corresponderia a um sujeito sem desejo. (CHARAUDEAU, 2009) 

 

 Conforme já mencionado, a criação das Unidades de Conservação, de acordo com o 

SNUC, deve ser resultado de diálogo e negociação entre o Estado e as populações que vivem 

na região, objeto de interesse ambiental. Entretanto, na APA Macaé de Cima, essa etapa foi 

suplantada, uma vez que a referida criação surgiu da iniciativa e do interesse de um pequeno 

grupo de sitiantes residentes na cidade do Rio de Janeiro que acionou o Estado a fim de criar, 

através de decreto, a UC. De acordo com Spivak (2010), esse tipo de política reproduz as 

estruturas de poder e opressão, ao manter o subalterno
3
 silenciado, sem lhe oferecer um lugar 

de onde possa falar e, principalmente, no qual tenha a oportunidade de ser ouvido. Logo, esse 

inicial posicionamento de silenciamento em relação à população tradicional inaugura atitudes 

de resistência que se instituem tanto nos discursos dos agricultores – em maior número – 

quanto nos discursos dos especialistas ambientais. 

 Nossa pesquisa tem, portanto, como objetivo geral, compreender as estratégias 

discursivas de silenciamento e, por outro lado, as estratégias discursivas de 

resistência que se podem perceber nos textos que documentam a discussão 

entre ambientalistas e agricultores acerca da criação da APAMC.  Na medida em que é por 

                                                           
3
 ―as camadas mais baixas da sociedade constituídas pelos modos específicos dos mercados, da representação 

política e legal, e da possibilidade de se tornarem membros plenos no estrato social dominante.‖ (SPIVAK in 

SPIVAK, 2010, p. 14) 
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meio da linguagem que o homem constrói o mundo e nele se institui como sujeito, 

apresentamos, como objetivos específicos, analisar os modos de organização do discurso 

observáveis nos textos que compõem o corpus, os sujeitos da linguagem e suas estratégias 

de persuasão utilizadas, e os processos de referenciação e designação associados a essas 

estratégias. 

 Desejamos, por meio desses pressupostos teóricos, entender os posicionamentos 

ideológicos e as construções de sentido reveladas pelas estratégias discursivas dos dois 

principais grupos que se instituem nos espaços de comunicação relacionados ao processo de 

implantação e gestão da APAMC: agricultores e o que denominamos especialistas ambientais, 

termo que abarca sitiantes e ambientalistas interessados na manutenção das áreas preservadas, 

além de autoridades políticas e gestões da UC. 

 Embora a professora Eni Orlandi (2007, 2012) esteja filiada a uma linha da Análise do 

Discurso que diverge, em alguns pontos, da linha da AD que norteia nossa pesquisa – a 

Semiolinguística – nos valemos de seus pressupostos a respeito das formas do silêncio, com o 

objetivo de compreender as políticas impetradas pelos dois grupos de sujeitos abordados nos 

processos de defesa e recusa em relação à instituição da APAMC. Destacamos que a linha à 

qual a Eni Orlandi se filia concebe o sujeito como totalmente assujeitado pela ideologia, 

enquanto que Patrick Charaudeau percebe o sujeito como ente parcialmente assujeitado, 

sendo, pois, capaz de reagir, por meio da linguagem, aos ditames de uma ideologia. 

Adotamos, nesse caso, uma metodologia de bricolagem
4
 (ou bricoleurs), segundo a qual, nas 

ciências modernas, é possível lançar mão de diferentes pontos de vista em relação a um 

determinado fenômeno, sem, por isso, perder de vista a linha mestra que orienta o 

pesquisador. Recorremos, pois, aos estudos da referida pesquisadora no que diz respeito ao 

silenciamento e à resistência a fim de interpretar tais fenômenos no corpus escolhido. 

 Nessa mesma linha, embora com bem menor grau de aprofundamento, utilizamos de 

alguns estudos do linguista Teun Van Dijk, que se liga à linha da Análise do Discurso Crítica 

para investigar a questão do discurso e as relações de poder. Por último, e ainda de acordo 

com esse processo de bricolagem, embora os estudos a respeito dos processos de 

referenciação e designação estejam mais ligados ao ramo da Línguística Textual, tais noções 

serão utilizadas a fim de investigar os processos de interpretação e representação do mundo. 

  Durante o processo de análise do corpus, examinaremos cartas, ofícios e a logomarca 

de uma das associações representativas dos agricultores cujas formas, utilizadas pelos 

                                                           
4
 ―Os bricoleurs apelam para uma variedade de métodos, instrumentos e referenciais teóricos que lhes 

possibilitem acessar e tecer as interpretações de diferentes origens‖ (NEIRA & LIPPI, 2010). 



16 
 

especialistas e autoridades, podem construir e revelar seus posicionamentos de silenciamento 

e resistência. Por fim, analisaremos um trecho do texto que se configura como a última versão 

do Plano de Manejo da APAMC, publicado em junho 2015. Assim, no processo de 

construção dos discursos, pressupõe-se que as formas utilizadas pelos sujeitos envolvidos na 

implantação a APAMC podem revelar estratégias de silenciamento e resistência. 

 A escolha do tema surgiu durante minha participação nas aulas da professora Beatriz 

Feres na disciplina Semiolinguística, por meio da qual foi possível entender que, na 

construção das formas, são construídos sentidos e que o sujeito se institui no próprio discurso 

e que, por meio desse, ele se posiciona no mundo.  

 Assim, no processo de construção de discursos, as formas utilizadas pelos sujeitos 

envolvidos na implantação da APAMC revelam estratégias que estão de acordo com os 

imaginários sociodiscursivos, conceito segundo o qual esses imaginários – aqui representados 

pelas imagens ―cruzadas‖ entre agricultores e especialistas – devem ser materializados para 

que desempenhem ―plenamente seu papel de espelho identitário‖ (CHARAUDEAU, 2013a, p. 

206). Tal materialização ocorre nas relações discursivas entre os atores envolvidos no 

processo de implantação da APA Macaé de Cima, pois, conforme afirma Charaudeau, ―os 

imaginários sociodiscursivos circulam (...) em um espaço de interdiscursividade. Eles dão 

testemunho das identidades coletivas, da percepção que os indivíduos e os grupos têm dos 

acontecimentos, dos julgamentos que fazem de suas atividades sociais‖ (CHARAUDEAU, 

2013, p.207). 

 

 Enquanto moradora da região, ex-aluna e atual professora do Colégio envolvido nas 

questões relativas à APAMC, passamos a inferir, durante as aulas de Semiolinguística e 

contatos com as bibliografias dessa área, que os conflitos ocasionados pela implantação UC 

tinham origem nas estratégias de silenciamento e de resistência construídas nos atos de 

comunicação que circulam em tal espaço.  Constatamos, portanto, que as pesquisas em 

Semiolinguística constituem importante instrumental para o estudo dos discursos produzidos 

por especialistas ambientais e agricultores, os quais revelam, por meio destes, seus 

posicionamentos ideológicos. 

Pressupõe-se igualmente que os posicionamentos de silenciamento devem ser 

construídos, em maior número, por meio da negação do direito de voz aos agricultores nos 

espaços de discussão a respeito da criação da APA. Outra pressuposição é a de que a 

estratégia de silenciamento se dá pela utilização, por parte dos especialistas, de uma 

linguagem técnica e formal, inacessível aos interlocutores, os agricultores. Nesse sentido, 
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Habermas (1987) afirma que ―como as regras do discurso técnico não são dominadas por 

todos os cidadãos, aqueles que não são capazes de utilizar a linguagem técnica privilegiada 

são alijados dos processos de comunicação, estabelecendo-se, assim, a dominação e o 

processo de despolitização das massas.‖ Segundo o agricultor Manoel Ouverney, de família 

tradicional da localidade de Benfica, pertencente ao distrito de São Pedro da Serra, “...tem 

gente que não entende o que quer dizer aquela palavra, qual o sentido daquela palavra...” 

(entrevista concedida em 31/20/2014). Para Paulo Freire,  

 

a linguagem técnica, que se exprime num universo de signos linguísticos próprios, 

pode deixar de ser alcançada por eles (os agricultores) como o significante do 

significado sobre o qual falamos. Daí que as palestras sejam cada vez menos indicadas 

como método eficiente. Daí que o diálogo problematizador, entre várias razões que o 

fazem indispensável, tenham esta mais: a de diminuir a distância entre a expressão 

significativa do técnico e a percepção pelos camponeses em torno do significado. 

(FREIRE, 1982, p. 68)  

 

 Essa utilização de um discurso técnico, com a utilização de um vocabulário, muitas 

vezes, inacessível aos interlocutores pode contribuir, segundo presumimos, para a revolta dos 

agricultores. 

 

 Como educadora e estudiosa de questões linguísticas, a questão da linguagem 

enquanto instrumento de poder do homem constitui nossa maior área de interesse, sendo 

essencial a conscientização de tal poder para que os sujeitos possam libertar-se da dominação 

por ele imposta via linguagem. De acordo com essa linha de raciocínio, acreditamos que os 

estudos semiolinguísticos devem ser divulgados, uma vez que revelam estratégias discursivas, 

usadas em diversos setores da sociedade, que objetivam a manipulação do falante sobre seu 

interlocutor.  Como este último possui papel ativo no processo de comunicação, consciente 

dessas estratégias, ele pode construir estratégias de resistência a tal manipulação por meio da 

linguagem. 

 Nesse sentido, a presente pesquisa pretende contribuir com estudos ligados à 

emancipação do homem diante de estratégias de poder construídas na e através da linguagem, 

pois, embora diversas formas de estratégias de silenciamento sejam socialmente legitimadas 

pela ideologia, enquanto ―crenças sociais partilhadas pelas coletividades sociais específicas ou 

‗grupos‘‖ (Dijk apud Charaudeau, 2013, p.193), os sujeitos possuem a capacidade de reação. 

Logo, além do estudo das estratégias de silenciamento, temos como objetivo analisar a 

capacidade de resistência dos sujeitos expostos a tais estratégias, materializada nos diversos 

discursos por eles produzidos de acordo com seus posicionamentos enquanto identidades 

coletivas, denominadas população tradicional e especialistas ambientais. 



18 
 

 Nossa proposta é, portanto, a de empreender uma pesquisa ligada às questões 

discursivas que envolvem o momento histórico de implantação e gestão da APAMC na região 

de São Pedro da Serra e Lumiar. Para isso, partimos da hipótese de que estratégias 

discursivas foram utilizadas, predominantemente por especialistas ambientais, visando o 

silenciamento da população que vivia na região. A outra hipótese diz respeito à 

capacidade de resistência, também por meio de estratégias discursivas, desses últimos 

diante de tal política. Resistência que se opera por meio dos discursos produzidos pelos 

agricultores nesse espaço de comunicação. 

 Nessa linha de análise da relação entre forma e sentido, em concomitante constituição, 

serão estudados textos produzidos, tanto pelos especialistas em Meio Ambiente, quanto por 

agricultores – principalmente através de suas organizações comunitárias.  
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1  PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 

 

 Toda produção discursiva resulta das relações interativas do sujeito com o mundo e 

com outros sujeitos. Portanto, numa relação dialética, o sujeito, ao mesmo tempo em que 

produz linguagem, institui-se nesse próprio ato de produção. É por meio da linguagem que o 

homem, por meio de escolhas dentre um amplo catálogo de formas disponíveis, produz 

significação. 

 A presente pesquisa propõe-se a estudar as produções discursivas construídas por 

agricultores e especialistas ambientais no processo de implantação da APAMC. Para tanto, 

serão analisadas as formas inscritas nos atos de linguagem produzidos por esses atores em 

diversas situações de comunicação que envolvem tal processo.  

 Essas materialidades linguísticas serão estudadas, como será exposto a seguir, de 

acordo com os pressupostos teóricos da Semiolinguística e de outras áreas da Linguística que 

tratam dos fenômenos da referenciação e da designação, bem como daquelas da AD que 

abordam a questão das políticas de silenciamento e de resistência ao mesmo. 

 Nossa pesquisa fundamenta-se, sobretudo, nos pressupostos do linguista francês 

Patrick Charaudeau, fundador da linha Semiolinguística de Análise do Discurso, a qual 

concebe o ato de linguagem como instância de significação do mundo, realizado por sujeitos 

dotados de intencionalidade, de projetos de influência, inseridos num determinado tempo e 

espaço. Assim, de acordo com esses pressupostos, os estudos linguísticos devem considerar o 

discurso em situações de comunicação. 

  O processo de significação do mundo se realiza por meio da articulação de forma e 

sentido, dimensões discursivas indissociáveis, que podem ocorrer em diferentes sistemas 

semiológicos, realizada por um sujeito que visa influenciar outro sujeito.  Tais sujeitos 

inserem-se em um mundo social que traz implicações sobre esse projeto de influência 

intersubjetiva.  

 Os estudos Semiolinguísticos do discurso dedicam-se também à dimensão semiótica do 

ato de linguagem, no âmbito da forma, do como a linguagem diz o mundo. Evidenciando a 

outra face do processo de significação do mundo por meio da articulação de forma e sentido, a 

dimensão linguística está voltada para as particularidades linguageiras. É nessa dimensão que 

os sujeitos realizam suas escolhas linguísticas no processo de estruturação dos textos que 

circularão entre eles nos espaços sociais. A produção discursiva é influenciada pelas intenções 
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comunicativas dos diferentes sujeitos envolvidos conforme a situação de comunicação e, 

ainda, é submetida às pressões da própria organização do discurso. Nesse processo dialógico, 

as dimensões Semiótica e Discursiva constituem-se de forma recíproca, pois o fenômeno da 

construção de significados ocorre no próprio ato de produção, nas estratégias 

semiolinguísticas utilizadas para tal construção. Conforme será analisado posteriormente 

(p.120), a escolha dos elementos enxada e foice no processo de construção da logomarca de 

uma das associações que surgiram com o intuito de defender os interesses dos agricultores no 

contexto da APAMC ilustra esse pressuposto da Semiolinguística de que o falante articula 

forma e sentido a fim de construir sua significação sobre o mundo, de acordo com seu projeto 

de intencionalidade. Enxada e foice representam, como instrumentos de trabalho, a classe dos 

pequenos agricultores, além de acionarem o interdiscurso relacionado à luta de classes e à 

perspectiva socialista de organização das comunidades.  

 Esse modo de analisar o ato de linguagem em sua dupla articulação, sob a influência 

de elementos sociodiscursivos, torna-se mais amplo em comparação com os métodos 

tradicionais para os quais se considerava um emissor enviando uma mensagem que seria 

recebida por um receptor ideal tal qual foi emitida, isenta de interferência interpretativa sobre 

essa mensagem que lhe chega. Contrariando tal concepção, a Semiolinguística defende a 

concepção de que o ato de linguagem não é transparente, como se supunha. Essa consideração 

de não transparência advém da constatação de que o ato de linguagem está à mercê dos 

―saberes supostos que circulam entre os protagonistas da linguagem‖ (CHARAUDEAU, 

2010, p. 14).  

Os protagonistas do ato de linguagem configuram-se como EU, um ser locutor, e por 

um TU, o sujeito interlocutor. Esses dois sujeitos são, de acordo com a Semiolinguística, seres 

ativos no processo de produção e de interpretação. EU é o sujeito que produz o ato de 

linguagem conforme crenças e desejos que constrói em relação a seu interlocutor.  Esse 

último é um ser que empreende interpretações de acordo com duas concepções: a primeira diz 

respeito às suas considerações acerca do EU; a segunda se refere às circunstâncias nas quais 

esse discurso é produzido, numa constante investigação a respeito das intenções do sujeito 

produtor de linguagem. 

 No campo semiolinguístico, o estudo do sujeito ocupa um papel central.  Para 

Charaudeau, contrariando a visão de que o sujeito é totalmente determinado por uma 

ideologia, este é apenas parcialmente determinado na medida em que sofre as coerções das 

condições e situações de produção e daquelas ligadas às questões cognitivas. No entanto, esse 

sujeito também é capaz de lançar mão de estratégias discursivas a fim de afirmar-se como 
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indivíduo. Logo, toda produção discursiva advém das relações do sujeito com o mundo, da 

interação com os outros seres psicossociais numa dialética relação de produzir e de instituir-se 

no ato de linguagem.  

 No campo da significação do ato de linguagem, o sujeito ocupa uma função ativa no 

processo de produção de linguagem e, numa relação de reciprocidade, tal significação para ele 

retorna a fim de constituí-lo como sujeito.  Logo, o sujeito é uma abstração que o torna 

protagonista dos processos de produção e de interpretação da significação, os quais estão 

subordinados também aos lugares que cada sujeito ocupa no ato de linguagem. 

 Conforme os estudos de Charaudeau (2010), esse protagonismo transparece em dois 

espaços que compõem a totalidade discursiva: o externo, que diz respeito à atuação social 

(espaço do fazer) desse sujeito inserido na situação de comunicação, e, ainda, o espaço 

interno, que é lugar do dizer, do como o discurso é organizado pelos protagonistas da 

linguagem. 

 No processo de produção de linguagem, tais protagonistas norteiam-se por suas 

intencionalidades, pelas imagens que constroem não só acerca de seus parceiros de linguagem 

como também de si próprios. Além disso, os sujeitos organizam seus discursos por meio das 

considerações que fazem sobre as circunstâncias de discurso. Tais imaginários 

sociodiscursivos são evidenciados nos circuitos externo e interno do ato de linguagem. 

 No processo das trocas linguageiras, o circuito externo está relacionado ao campo das 

práticas sociais, lugar da produção e da interpretação. Nele estão inseridos seres submetidos 

às condições do contrato de comunicação, dentro do qual se estabelecem os imaginários 

sociodiscursivos, desencadeando, pois, as relações de influência entre os parceiros da 

linguagem.  Portanto, o circuito externo constitui-se de regularidades comportamentais dos 

sujeitos envolvidos, aqui denominados parceiros, que se mantêm estáveis em um determinado 

espaço de tempo. 

 É no circuito externo que agem os sujeitos de fala oriundos do processo de 

desdobramento dos sujeitos da linguagem: o EU comunicante (EUc) e o TU  interpretante 

(TUi), ambos seres do espaço social. Cabe ao primeiro desses sujeitos a iniciativa do ato de 

linguagem e, ao segundo, a interpretação não só do material discursivo produzido por EUc, 

mas também fabricar uma imagem do próprio EUc, imagem essa que pode ou não 

corresponder àquela na qual EUc apostou ao criar sua imagem no início do ato de fala. Ao 

EUc  cabe, pois,  a iniciativa da encenação do dizer, ele é o produtor do ato de fala, fazendo-o 

de acordo com as hipóteses que cria a respeito de seu interlocutor (configurado TU 
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destinatário) e, ainda, de acordo com suas considerações em relação ao ritual linguageiro. 

Dessa forma, o EUc estabelece suas ações, dotadas de intencionalidade, de acordo com as 

Circunstâncias do discurso - por meio das quais esse sujeito se liga ao TU –  criando uma 

imagem de sujeito enunciador (EUe) que convença TUi a aderir ao seu projeto de 

intencionalidade no ato de linguagem. 

 Porém,  TUi é o sujeito responsável pelo processo de interpretação,  instituindo-se, 

pois, nesse próprio ato. Tui, então, possui o poder de confirmar ou de contestar a imagem do 

TU destinatário (TUd) criada por Euc.  Portanto, se  TUi  não aderir às intencionalidades de 

EUc, nega o estatuto de EUe  criado por EUc e, por conseguinte, ainda cria um novo Eu 

diferente daquele projetado por EUc.  

 Essa liberdade de TUi é, no entanto, relativa. Isso ocorre porque aquelas reações de 

adesão ou de rejeição em relação à imagem empreendida por EUc sobre TUd são submetidas 

às Circunstâncias de Discurso, já que tais reações podem provocar as chamadas sanções 

praticadas por EU de acordo com o grau de poder que este possui em relação ao TUi. Logo, as 

interpretações construídas por Tui evidenciam que esse sujeito as constrói de acordo com suas 

vivências, experiências, interesses e intenções reveladas no ato de linguagem e que nortearão 

suas ―práticas significantes‖ (CHARAUDEAU, 2010, p.47). 

 Esse fenômeno de criação de imagens – tanto em relação às concepções que os sujeitos 

têm sobre si próprios, bem como das ideias que criam em relação ao próprio ato de linguagem 

e em relação às circunstâncias do discurso – revela que o ato de linguagem é caracterizado por 

assimetrias relacionadas ao que está explícito e implícito nesse ato.  

 Já o circuito interno, segundo Charaudeau,  está relacionado ao âmbito do  dizer, 

sendo esse o circuito responsável  pela configuração discursiva do ato,  sob a responsabilidade 

dos protagonistas da cena enunciativa (CHARAUDEAU & MAINGUENEAU, 2006, p. 

201),  seres de fala denominados EU enunciador (EUe) e  Tu destinatário (TUd). 

 O enunciador é um sujeito construído pelo discurso, ocupando um duplo espaço no 

âmbito da enunciação, o de condição para sua existência e, ao mesmo tempo, o resultado 

dessa enunciação. Construído pelo Euc, o Eue é sua identidade discursiva correspondente. Tal 

identidade, inserida no processo de produção, será influenciada pelos dados da situação de 

comunicação e também pela intencionalidade e estratégias das quais EUc lança mão. Já  

analisado sob o ângulo do processo de interpretação, EUe configura-se como uma imagem de 
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enunciador criada por TUi no interior do ato de linguagem num processo investigativo a 

respeito das intenções de EUc. Independentemente do foco de análise, EUe é um sujeito que 

existe no ato de linguagem e é, ao mesmo tempo, por ele instituído.  

 Ao criar uma imagem de EUe, EUc o investe de uma roupagem, objetivando que TUi 

adira às suas intenções. Porém, quando isto não ocorre, transparece uma assimetria entre a 

imagem de Eue criada por  EUc e aquela criada por TUi no seu processo de interpretação. 

Logo, EUe é apenas uma imagem parcial projetada por EUc. 

 Dentre os protagonistas da linguagem, seres pertencentes ao circuito interno da 

linguagem, EUe é o ser que, imbuído da intenção de que o interlocutor, denominado Tu 

destinatário, aceite seu projeto de fala, o idealiza.  Portanto, TUd mantém-se sob domínio do 

comunicante, estando sempre presente, de forma explícita ou implícita, no ato de linguagem. 

 A encenação discursiva é outro ponto relevante postulado pela Teoria Semiolinguística 

para a compreensão do ato de linguagem. Para Charaudeau, o conceito de cena no âmbito 

discursivo não corresponde a um espaço pronto, previamente fixado, mas sim, como um 

espaço constitutivo do discurso.  Assim, o semiolinguista usa essa noção de ―cena‖ para 

esclarecer que o discurso representa a sua própria cena de enunciação (CHARAUDEAU & 

MAINGUENEAU, 2006, p. 95), no espaço interno. 

 O ato de comunicação é, assim, concebido, como um dispositivo no qual o sujeito 

falante ocupa posição central numa constante relação de troca com seu parceiro, o 

interlocutor. Tal dispositivo realiza-se por meios dos seguintes componentes: 

1) a Situação de comunicação: ambiente físico e mental no qual localizam-se os 

parceiros da troca linguageira, caracterizados por uma identidade tanto psicológica 

quanto social, unidos por um contrato de comunicação. 

2) os modos de organização do discurso: mecanismos de organização do material 

linguístico que estão à mercê das finalidades do locutor em relação ao ato de 

linguagem. Esses mecanismos definem-se como ENUNCIAR, DESCREVER, 

CONTAR e ARGUMENTAR.  

3) a língua: materialidade verbal constituída por categorias e possuidora de duas facetas 

indissociáveis –  forma e sentido. 

4) o texto: materialidade discursiva resultante de escolhas –  conscientes ou não –  de 

Categorias da língua e Modos de organização do discurso por parte do falante ao 

organizar seu ato de comunicação. Tais escolhas sofrem as coerções da Situação de 

comunicação. 



24 
 

 De acordo com Charaudeau (2010), diante da complexidade de fenômenos que 

envolvem o ato de se comunicar, a Semiolinguística, contrariando a visão reducionista de que 

a linguagem reflete o pensamento, defende que a concepção e a compreensão do mundo 

surgem no próprio processo de construção da linguagem.  Sendo assim, pensamento e 

linguagem constituem-se de forma recíproca, uma vez que o homem constrói e compreende o 

mundo por meio e durante o próprio ato de linguagem. Nesse processo dialético, o falante 

procede à já mencionada encenação, comparada àquela que acontece nos espetáculos teatrais, 

pois este faz escolhas dentre os dispositivos de comunicação, visando produzir efeitos em seu 

interlocutor.  

 Dentre um cardápio de dispositivos, as escolhas estratégicas são feitas, de modo 

consciente ou não, de acordo com o projeto de intencionalidade do sujeito falante. É o que 

ocorre quando esse sujeito lança mão de um dos modos de organização do discurso, que 

correspondem aos ―procedimentos que consistem em utilizar determinadas categorias de 

língua para ordená-las em função das finalidades discursivas do ato de comunicação‖. 

(CHARAUDEAU, 2010, p. 74) e dos quais falaremos a seguir. 

 

 

1.1 PROJETOS DE INTENCIONALIDADE SOBRE O MUNDO: OS MODOS DE 

ORGANIZAÇÃO DO DISCURSO SEGUNDO A SEMIOLINGUÍSTICA 

 

 Para Patrick Charaudeau (2010), o ato de comunicação é um dispositivo em cujo 

centro se encontra o sujeito falante em interação com seu interlocutor. A fim de realizar seu 

projeto de intencionalidade, esse sujeito organiza o discurso de acordo com sua finalidade 

comunicativa, para tanto, lança mão de algum modo de organização discursiva. 

 Para a Semiolinguística, os modos se dividem em enunciativo, descritivo, narrativo e 

argumentativo, os quais podem coexistir em um mesmo enunciado. No entanto, conforme os 

pressupostos da Semiolinguística, os textos podem ser heterogêneos ao serem construídos por 

meio de diferentes Modos de organização – o que pode ser observado nos textos em questão. 

Logo, durante o processo de análise do corpus, investigaremos, dentre outros instrumentos da 

Análise do Discurso, os pressupostos Modos de organização do discurso de Patrick 

Charaudeau. 
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1.1.1 Modo enunciativo 

 

  Dentre os quatro Modos de organização do discurso – enunciativo, narrativo, 

descritivo e argumentativo – o enunciativo é aquele através do qual se organiza a colocação 

em cena dos protagonistas da enunciação.  

 É no modo enunciativo, portanto, que as identidades e as relações entre esses 

protagonistas são colocadas em cena com o auxílio dos procedimentos de modalização, os 

quais correspondem às atitudes do falante diante de seu interlocutor, diante de si mesmo e, 

ainda, diante de seu próprio enunciado, evidenciados por marcas contínuas que o sujeito 

falante imprime em seu enunciado. 

 Assim, ao produzir um ato de linguagem, o sujeito falante, por meio de um mecanismo 

enunciativo, possui um propósito referencial aliado a um ponto de vista enunciativo, ambos 

compondo uma situação de comunicação. Logo, enunciar diz respeito à organização das 

categorias da língua, objetivando configurar a posição do sujeito falante em relação ao que diz 

ao seu interlocutor sobre o mundo e, ainda, em relação ao que esse seu interlocutor diz. 

 As funções do modo enunciativo destacadas por Charaudeau são três: aquela que 

define uma relação de influência do sujeito falante sobre seu interlocutor, denominado 

comportamento ALOCUTIVO; aquela que revela o ponto de vista do locutor num 

comportamento ELOCUTIVO e o terceiro, denominado DELOCUTIVO, que está relacionado 

à expressão de um terceiro. Tais funções compõem o processo de construção enunciativa, 

conforme serão distinguidos a seguir. 

 Em todo ato de linguagem, o sujeito falante pratica uma atitude sobre seu interlocutor, 

impondo-lhe uma reação. Logo, entre locutor-interlocutor ocorre o fenômeno de ação e 

reação, numa constante relação de influência.  

 O modo alocutivo caracteriza-se, então, pela implicação que o locutor empreende 

sobre seu interlocutor no ato de linguagem, impondo-lhe o conteúdo de seu propósito. A partir 

desse processo de influência, na própria instância de enunciação, o sujeito falante institui 

papéis não só a si próprio, mas também ao seu interlocutor.  Por meio de tais papéis, também 

chamados de papéis comunicacionais (CHARAUDEAU & MAINGUENEAU, 2006, p. 363), 

o sujeito locutor pode impor uma posição de superioridade em relação ao seu interlocutor, 

ordenando-lhe que execute uma ordem. Assim, se dá uma relação de força entre locutor e 
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interlocutor. Por outro lado, o sujeito locutor também pode assumir um papel de inferioridade 

em relação a seu interlocutor, estabelecendo-se, então, uma relação de petição já que o 

locutor faz um pedido a seu interlocutor, colocando-se na posição de necessitado do ―fazer‖ e 

do ―poder fazer‖ deste último.   

 Já no modo elocutivo, de acordo com os pressupostos semiolinguísticos, o locutor guia 

seu propósito linguageiro de acordo consigo próprio.  Ou seja, o locutor manifesta seu ponto 

de vista sobre o mundo, tomando como referência ele próprio, sem que implique diretamente 

seu interlocutor para tal. Logo, no processo de enunciação, a subjetividade do locutor revela 

seu ponto de vista interno e seu propósito referencial que reside no seu próprio âmbito de 

discurso. De acordo com Charaudeau, esses pontos de vista sobre o mundo podem ser 

discriminados de acordo com o modo de saber, ligado à maneira pela qual o sujeito locutor 

toma conhecimento de um propósito referencial; com a avaliação, especificando a maneira 

pela qual esse sujeito julga tal Propósito; com a motivação, que se refere à razão pela qual o 

sujeito é motivado a realizar o propósito; com o engajamento, ligado ao grau de adesão ao 

Propósito e, por fim, com o ponto de vista de decisão, o qual discrimina o estatuto do locutor 

e, ainda, o tipo de decisão que ocorre no ato de enunciação. Assim, o modo elocutivo diz 

respeito à relação do sujeito falante consigo próprio no processo de ―fabricação‖ de seu ato de 

comunicação. 

 Finalmente, em um comportamento delocutivo, o sujeito falante busca se apagar no 

ato de enunciação, assim como deixa de implicar seu interlocutor. Isso se deve ao fato de que 

esse sujeito testemunha o modo como os discursos de terceiros lhe são impostos. O efeito 

desse comportamento é um discurso sem as marcas de subjetividade do emissor, 

evidenciando, então, os propósitos e textos de um terceiro ao qual o discurso se refere. De 

acordo com a Semiolinguística, são duas as possibilidades de ocorrência desses propósitos: 

em uma delas, o propósito pode se impor por si só, acarretando um dizer “como o mundo 

existe”, evidentemente relacionado à visão de mundo desse sujeito locutor. A outra 

possibilidade com a qual o sujeito pode se apagar é quando o sujeito falante se limita a relatar 

o que “o outro diz e como o outro diz” já que o Propósito é um texto. Esse fenômeno ocorre 

nos chamados ―Discursos relatados‖. No entanto, esse ―apagamento‖ do sujeito falante, de 

acordo com a Semiolinguística, é questionável, pois em qualquer ato de linguagem o locutor 

deixa suas marcas. 
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 No processo de construção enunciativa, os procedimentos podem ser de Ordem 

Linguística ao explicitarem, por meio de procedimentos de modalização, os diversos tipos de 

relações do ato enunciativo. Além disso, tais procedimentos podem ser de Ordem Discursiva 

já que dizem respeito à inserção de outros Modos de organização do discurso, dentre os quais, 

abordaremos o descritivo a seguir e, posteriormente, o narrativo e o argumentativo. 

 

 

1.1.2 Modo descritivo  

  

 Para Charaudeau (2010), o descritivo figura-se como importante modo de organização 

do discurso, uma vez que aparece numa ampla variedade de formas discursivas, ocorrendo, 

pois, com frequência na língua corrente. 

 Ele destaca que, no âmbito escolar, ainda ocorrem distorções em relação ao estudo 

desse modo, em que as palavras descrever e contar são colocadas de forma deturpada, já 

que, ao se pedir para um aluno contar (narrar) uma experiência, ele pode descrevê-la e, ao ser 

solicitado a descrever uma vivência, ele pode narrá-la.  

 Assim, esse primeiro problema colocado por Charaudeau em relação ao modo 

descritivo não diz respeito somente à forma como essa questão é abordada no universo 

escolar, mas também está ligado às diferenças entre o narrativo e o descritivo em diversos 

textos que circulam na sociedade. Embora descrever e contar mantenham relação de 

proximidade no âmbito da construção textual, ambos possuem particularidades. 

 Num texto jornalístico ou em um relatório, por exemplo, o sujeito pode descrever 

ações já realizadas, enquanto que numa receita descreve algo a ser realizado. Logo, tais 

textos seriam descritivos ou narrativos?  Utilizando-se desses exemplos, Charaudeau introduz 

o segundo problema relacionado ao modo descritivo: a confusão entre a finalidade e o modo 

de organização de um texto. 

 No que concerne à organização, um texto é sempre heterogêneo, estando à mercê não 

só da situação de comunicação, que compreende intenções e finalidades, mas também das 

formas com as quais tal discurso foi construído. Logo, a Semiolinguística propõe a 

abordagem do modo descritivo a partir 
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1) da situação de comunicação - relativa ao contrato e finalidades do texto;  

2) do modo de organização - relacionado às categorias de língua utilizadas na construção do 

texto; 

3) do gênero textual, que diz respeito aos interesses em jogo na Situação de comunicação. 

 Portanto, a análise de um determinado texto revela a heterogeneidade com a qual o 

descritivo convive.  Dependendo, pois, da abordagem a que o analista se propõe, os diferentes 

modos de organização vão aparecendo no texto. 

 O terceiro problema colocado por Charaudeau diz respeito à relação entre as 

categorias da língua e os modos de organização do texto, ou seja, a observação da existência 

da categoria qualificação implicaria na classificação de um texto como descritivo? 

 Embora exista uma correlação entre a categoria da língua e o modo de organização do 

texto, não se pode, segundo Charaudeau, classificar ou caracterizar um texto o qual, inclusive, 

está atrelado à situação de comunicação como descritivo ou narrativo, já que uma mesma 

categoria pode aparecer em diversos modos de organização do discurso, ao passo que esses 

modos podem exigir diferentes categorias da língua. 

 Assim, a Semiolinguística define como descritivo o procedimento discursivo que está 

ligado ao modo de organização do texto e como descrição produto gerado por esse processo. 

Portanto, o Descritivo possui o mesmo estatuto que o Narrativo e o Argumentativo, podendo, 

inclusive, combinar-se em um só texto, o que não impede que a maneira descritiva também 

apareça na totalidade de um texto. 

 Para Charaudeau, descrever é tornar possível a existência de seres por meio de um 

―olhar parado‖ do sujeito a partir do qual nomeia, localiza e atribui qualidades que 

particularizam esses seres.  Tais identidades e qualificações criadas pelo sujeito dão sentido 

ao ato de contar, coerente com a colocação dos seres no mundo e, ainda, com as qualificações 

que lhes são atribuídas. Conclui-se, portanto, que os atos de descrever e contar mantêm 

relação de proximidade, evidenciado pelo fato de que o primeiro dá sentido ao último. 

 O descrever também se relaciona com o argumentar já que, a fim de realizar uma 

abordagem a respeito dos seres (uma argumentação), é necessário que o sujeito se valha das 

classificações feitas pelo descrever. Por outro lado, a fim de realizar tais classificações, o 

sujeito precisa se valer de exercícios lógicos, portanto argumentativos. 
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 Contar, argumentar e descrever são, pois, modos de organização do discurso que se 

mantêm em relação de solidariedade, não havendo hierarquia quanto à importância de um ou 

de outro no texto – fato que revela, segundo Charaudeau, que os procedimentos de 

configuração da descrição são utilizados de forma não arbitrária, já que a descrição está 

sempre ligada, como visto anteriormente, com os outros modos de organização discursiva, 

ganhando sentido exatamente por meio dessa relação.  

 Contudo, segundo o analista do discurso, o descritivo é utilizado também de uma 

maneira livre no sentido de que ele não mantém uma lógica interna fechada, apresentando 

autonomia, o que não ocorre com os demais modos. Quanto aos componentes da construção 

do descritivo, a Semiolinguística destaca três: o nomear, o localizar-situar e o qualificar. 

 O primeiro diz respeito a fazer existir um ser por meio da dupla operação da percepção 

de uma diferença em relação a outros seres do universo e a outra de classificação desse ser de 

acordo com uma semelhança com os demais. Tais operações se dão a partir do ato de 

construção e estruturação da visão de mundo por parte do sujeito. Portanto, ao nomear é o 

sujeito descritor que dá existência a seres no ato de classificação, não constituindo apenas um 

processo restrito de dar nome a referentes previamente existentes. 

 O ato de nomear se dá por um interesse do falante em relação aos seres do mundo 

como são. Ao classificá-los, esse sujeito organiza os seres em grupos, de acordo com a sua 

própria construção de um ponto de referência. Consequentemente, é por meio do modo 

descritivo que são construídas taxinomias, inventários e listas responsáveis pela construção e 

catalogação dos seres existentes no mundo. No entanto, essa construção e catalogação não se 

dão de forma arbitrária. Ao contrário, como o descritivo é um processo que está em acordo 

com uma finalidade comunicativa, é esta que constrói tais quadros de propriedades.

 Portanto, descrever é identificar as entidades do mundo em consonância com os 

códigos sociais nos quais o sujeito se inscreve. No entanto, para Charaudeau (2010, p.113), 

―essa identificação é limitada, e mesmo coagida pela finalidade das Situações de comunicação 

nas quais se inscreve, e relativizada, tornando-se até mesmo subjetiva, pela decisão do sujeito 

descritor.‖ O mesmo ocorre nos processos de referenciação, que veremos na sequência, nos 

quais a subjetividade também é constitutiva, uma vez que o sujeito falante, por meio desse 

recurso, constrói suas interpretações a respeito das coisas do mundo. 

 Já o ato de localizar-situar diz respeito à determinação do lugar no qual um ser está 

inserido – não só no âmbito geográfico, como também temporal. Tal localização determina as 
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características desse ser, atribuindo-lhe funções que justificam sua razão de existir. Logo, 

nesse ato há uma objetividade no modo de encarar o mundo, porém ela está atrelada à visão 

que uma comunidade possui sobre esse mundo. 

 O terceiro componente de construção do modo descritivo é a qualificação, cuja função 

está ligada ao componente nomear, pois para conferir existência aos seres, o sujeito precisa 

qualificá-los segundo propriedades que possibilitem tal qualificação. Portanto, qualificar é 

atribuir um sentido particular aos seres, categorizando-os de acordo com a forma com a qual o 

sujeito enxerga tanto esses seres quanto o mundo.  Assim, a qualificação revela a 

subjetividade do sujeito falante, pois, de acordo com a semiolinguística, ―toda qualificação 

tem origem no olhar que o sujeito falante lança sobre os outros seres e o mundo, 

testemunhando, então, sua subjetividade‖ (CHARAUDEAU, 2010, p. 115). 

 Entretanto, qualificar exige certa objetividade, pois, enquanto sujeitos que se 

relacionam de forma coletiva, os falantes estão submetidos a normas que regulamentam as 

relações entre os seres e suas qualidades. Essas normas estão ligadas aos sentidos universais, 

como paladar, olfato, tato audição, visão. Por outro lado, Charaudeau também postula a 

existência de normas funcionais, ligadas às finalidades e ao porquê de serem atribuídas 

determinadas qualidades aos seres, o que varia de acordo com as diferentes sociedades. 

 Charaudeau (2010, p. 115) também explica que ―qualificar é tomar partido‖, uma vez 

que, ao utilizar esse modo de construção do enunciado, o sujeito falante tem a possibilidade 

de exprimir sua própria visão em relação às coisas do mundo, visão esta que não está 

vinculada somente a fatores ligados a sua racionalidade, mas também aos seus sentimentos e 

sentidos. Logo, a ação de qualificar é a possibilidade que o sujeito possui de expressar sua 

imaginação relativa à construção e apropriação do mundo.  Tal imaginário é elaborado de 

forma coletiva e/ou individual de acordo com as coerções sociais às quais o sujeito se 

encontra exposto e, ainda, por meio da possibilidade de expressar sua visão pessoal de mundo.  

 Quanto aos componentes da encenação descritiva, Charaudeau defende que esta é 

construída pelo sujeito falante, o que faz com que se torne um descritor. Essa construção, que 

pode ocorrer de forma explícita ou implícita, produz os chamados efeitos de saber, efeitos de 

realidade e de ficção, efeito de confidência e, por fim, o efeito de gênero. Todos esses são 

efeitos possíveis já que a sua percepção está submetida ao leitor e, ainda, porque não decorrem 

todos de uma intenção totalmente consciente do sujeito descritor. 
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 De acordo com o estudo dos modos de organização textual, os procedimentos de 

composição do modo descritivo estão ligados à organização semiológica desse modo, 

construída pelo sujeito descritor. Tal organização refere-se à extensão da descrição, sua 

disposição gráfica e, ainda, à sua ordenação, estando todas estas de acordo com a finalidade a 

qual se propõe o texto. 

 A descrição com o objetivo de informar apresenta uma extensão de acordo com a 

quantidade de informação que o falante deseja transmitir, com o suporte material do qual se 

utiliza e, ainda, com as características do seu destinatário. Quando a descrição tem a função 

de contar, sua extensão estará à mercê das exigências ligadas à dramatização do relato que, 

por sua vez, depende das regras do gênero no qual a descrição está inserida. Já no caso de a 

descrição estar a serviço de explicar, a extensão estará ligada aos ditames do recurso 

argumentativo. 

 Conforme vimos na abordagem do modo descritivo, a Semiolinguística defende que 

―um procedimento descritivo é inseparável da expressão de um ponto de vista, de um 

propósito do discurso‖ (CHARAUDEAU & MAINGUENEAU, 2006, p. 153) e que tal modo 

de organização do texto pode ―conviver‖, até mesmo em um único texto, com outros modos, 

contribuindo para que ocorra a narração ou a argumentação, por exemplo.  Ao mesmo tempo, 

o sujeito falante se vale de outros modos para viabilizar sua descrição. Logo, na presente 

pesquisa, interessa-nos analisar, dentre os Modos de organização do discurso definidos pela 

Semiolinguística, também o modo narrativo, conforme faremos a seguir e, logo depois, o 

argumentativo. 

 

1.1.3 Modo narrativo  

 

 Patrick Charaudeau, ao empreender uma análise sobre o modo narrativo do discurso, 

organiza-a de acordo com a seguinte divisão: 

A)  definição e a função; 

B) organização da lógica narrativa; 

C) a encenação narrativa. 
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 Iniciando por uma proposta crítica, o linguista, assim como faz no estudo do modo 

descritivo, analisa a forma errônea com a qual a tradição escolar trata o modo narrativo. Tal 

postura se deve a três fatores. O primeiro diz respeito a uma prática equivocada de exercícios 

de redação que, segundo ele, não deixam claros os conceitos de narrativa, narração e 

história; o segundo fator está ligado a uma classificação homogênea dos textos e, em terceiro 

lugar, o equívoco está ligado à forma com a qual a tradição escolar explica o texto. 

 Charaudeau alerta que é preciso evitar a confusão entre gênero textual e modo de 

organização do discurso e que é importante ressaltar os componentes e os procedimentos de 

um modo de organização a fim de se entender o universo de significações de um texto, que, 

inclusive, pode apresentar múltiplas combinações de categorias. 

 A narrativa existe a partir da existência de um ―contador‖ (narrador, escritor, etc.) que, 

movido por uma intencionalidade consciente ou não, quer, de uma determinada forma, 

transmitir algo para um destinatário (leitor, ouvinte, espectador, etc.). Ou seja, a existência da 

narrativa depende de um contexto real ou fictício. 

 O ato de contar, para Charaudeau, está ligado às dúvidas existenciais humanas, à 

nossa constante e inalcançável busca pela verdade. Como alternativa a esse ―problema‖, o 

homem utiliza-se de seu imaginário para produzir narrativas que ―falando de fatos e gestos 

dos seres humanos, liberam parcelas dessa verdade.‖ (CHARAUDEAU, 2010, p.155). Assim, 

a atividade linguageira de contar abarca tensões e contradições.  

 O contar vem sempre depois do acontecimento contado, que, assim, já pertence ao 

passado. Até mesmo quando o contado é um produto de ficção, possui o poder de fazer surgir 

todo um universo que, por sua vez, cria uma realidade. Logo, Charaudeau questiona a 

possibilidade de uma narrativa constituir-se reflexo de uma realidade já ocorrida, ainda que tal 

realidade tenha sido experimentada pelo narrador. Desse modo, observa-se uma tensão entre 

ficção e verdade no modo narrativo. Tensão essa que se manifesta por meio de ―efeitos 

discursivos de realidade e de ficção.‖ (CHARAUDEAU, 2010, p. 154). 

 A segunda tensão abordada por Charaudeau reside na antítese ―unicidade‖ e 

―pluralidade‖, já que, para ele, contar está ligado à construção de representações das ações 

humanas através de crenças que revelam imaginários relativos ao mundo, ao ser humano e à 

verdade. A crença na ―unidade do ser‖ remete à ideia de que o ser é uma entidade única que 

representa uma verdade homogênea e universal. Tal estado do ser precisa ser recuperado, 
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desvendado e revelado, pois se encontra perdido. Essa busca se dá por meio de narrativas 

míticas de diferentes sociedades, caracterizando-se pelo apagamento do autor real em favor 

daquele ―encarregado de testemunhar e transmitir a palavra que lhe foi revelada‖ (op.cit., p. 

155). Logo, uma vez que o universo contado existe por si próprio, o autor desaparece. 

 Ao contrário dessa crença de homogeneidade do ser, há a visão de uma ―realidade 

plural‖ do mundo e do ser para a qual o primeiro encontra-se fragmentado, enquanto que o ser 

resulta de diversas ―parcelas de existências‖, que não lhe permitem a consciência do todo. Tal 

visão cria as chamadas narrativas realistas encarregadas de transmitir fragmentos da verdade 

concreta que objetivam representar a autenticidade do vivido. Essa tensão entre o imaginário 

de unicidade e o de universalidade no ato de contar não constrói uma divisão estanque entre 

dois tipos de narrativa, entretanto, uma pode prevalecer sobre a outra, conforme a época e o 

gênero nos quais o ato de contar relaciona-se. 

 Quanto à ordem do narrativo, a Semiolinguística concebe a narrativa como uma 

totalidade, enquanto que o narrativo constitui-se um dos seus elementos. A primeira 

corresponde à finalidade do contar para a qual simultaneamente descreve ações e 

qualificações, utilizando, pois, os modos descritivo e narrativo. Portanto, a narrativa engloba 

esses dois modos de organização do discurso que se diferenciam pelo modo de conceber o 

mundo construído pelos mesmos e, ainda, pelos papéis desempenhados pelo sujeito que 

constrói a descrição ou a narração.  

O modo descritivo não só faz existir, como também mostra um mundo no qual o 

sujeito imagina estar-aí, enquanto realidade imutável. Já o narrativo leva o interlocutor a 

conhecer um mundo edificado na sequência de ações que se influenciam de forma mútua, 

criando, dessa forma, um ―encadeamento progressivo‖ (CHARAUDEAU, 2010, p. 157).  

 O modo narrativo sistematiza o mundo de maneira sucessiva e contínua, de acordo 

com uma lógica e coerência caracterizadas por seu fechamento, enquanto que o Modo 

descritivo sistematiza o mundo de acordo com as classificações que faz a respeito dos seres 

pertencentes a esse mundo, de forma descontínua e aberta, sem compromisso com um começo 

ou fim. Portanto, o discurso construído pelo Descritivo não possui um fechamento. Ao 

contrário, permanece esgotado na sua própria face descritora, ao passo que o discurso gerado 

pelo Modo narrativo pode surgir em dois níveis distintos: uma estrutura lógica própria da 

manifestação, e uma superfície semantizada baseada na estrutura lógica, mas capaz de 

transformá-la. 
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 Em relação aos papéis que os sujeitos desempenham em ambos modos, Charaudeau 

defende que o sujeito que descreve exerce o papel de observador, capaz de ver os detalhes, 

identificar, nomear e classificar os seres para mostrá-los.  Já o papel de testemunha do 

vivenciado, de forma fictícia ou não, cabe ao sujeito que narra. 

 Para Charaudeau (op.cit., p. 158), ―a construção lógico-narrativa só se constrói 

hipoteticamente, a partir de um processo de narração‖, cuja organização está voltada para o 

mundo referencial ao construir uma sequência de ações que estão de acordo com uma lógica 

que construirá a trama da história. Por outro lado, o modo de organização Narrativo pode 

caracterizar-se pela realização da representação narrativa, que faz com que a história 

configure-se num universo narrado, fazendo, assim, surgir a organização denominada 

encenação narrativa na qual o sujeito que narra está ligado ao seu interlocutor por meio de 

um contrato de comunicação. Tal sujeito possui o poder de agir sobre a configuração lógico-

narrativa e, ainda, sobre o modo de enunciação do narrado no qual a presença ou ausência 

desse sujeito narrante configura-se como um jogo. 

 Logo, Charaudeau concebe o modo de organização narrativo ―como uma mecânica 

cujos componentes serão descritos sem prejulgar os efeitos que suas combinações poderiam 

produzir num texto particular‖ (op. cit., p. 159). O autor assinala, ainda, que um texto resulta 

da associação de diversos elementos de diferentes naturezas que se originam além dos 

sistemas da língua. 

 Nesse âmbito, o analista do discurso levanta duas questões: a primeira está ligada à 

inexistência, no que diz respeito à linguagem, de estrutura em estado puro, esta, para possuir 

significação, precisa receber sentido. Ao receber o que Charaudeau denomina ―átomos de 

sentido‖, a estrutura modifica-se, tornando-se outra, fenômeno que abala a concepção de 

imutabilidade dessa estrutura. A segunda questão é que um texto, independentemente de seu 

modo de organização, está à mercê de uma encenação discursiva através da qual os sujeitos 

agem de formas imprevisíveis. 

 O autor propõe, ainda, uma apresentação de componentes e procedimentos que 

permitam elucidar, conforme veremos a seguir, a produção e explicação de textos a partir da 

combinação de componentes e procedimentos de outros Modos de organização do discurso. 

 A lógica narrativa é somente uma possibilidade de elaboração da trama de uma 

história a qual existe independentemente da lógica semântica que a edifica, possuindo 
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existência própria a parte da configuração enunciativa. Porém, tal elaboração pode ser feita 

por meio de componentes que Charaudeau denomina actantes, processos e sequências. Esses 

componentes da lógica narrativa estão interligados e definem-se reciprocamente.  

 Os actantes estão ligados ao âmbito da ação e, por isso, assemelham-se aos actantes 

linguísticos, no entanto, eles estão atrelados às categorias do discurso e não da língua. Para se 

conhecer o papel narrativo –  âmbito do discurso –  torna-se necessário considerar o contexto 

que determina a finalidade narrativa do enunciado. 

 Do ponto de vista narrativo, os actantes apresentam-se sob uma hierarquia que pode 

estar de acordo com sua natureza, através da qual aparecem como actantes agentes, actantes 

que sofrem a ação e, ainda, aqueles que gravitam em torno dos dois primeiros. No que diz 

respeito ao grau de importância na trama da narrativa, os actantes podem configurar-se como 

principais ou secundários.  

 Quanto à qualificação dos actantes, Charaudeau postula que ―não existe actante em 

estado puro‖ e que a qualificação dos mesmos interfere na determinação do papel narrativo e, 

por conseguinte, no papel dos actantes. Defende também que o próprio processo pode já 

possuir um determinado grau de semantização. 

 O processo consiste numa unidade de ação que se transforma em função narrativa ao 

relacionar-se com outras ações. A função narrativa obedece a um processo de hierarquização, 

que só pode ser descrida conforme a totalidade do contexto narrativo, de acordo com as 

especificidades de cada história, podendo ocupar uma função narrativa principal, que define 

as maiores articulações da história por meio de uma coerência de ação de causa e 

consequência. Por outro lado, uma função narrativa secundária tem a função de preencher os 

espaços entre as maiores articulações da história. Tanto a função narrativa principal quanto a 

função narrativa secundária organizam-se de acordo os princípios de coerência, 

intencionalidade, encadeamento e localização. 

 De acordo com o princípio de coerência - através do qual um encadeamento de ações 

ocorre de forma não-arbirtrária – a fim de que a coerência exista, é preciso que ela seja 

delimitada em seu princípio e seu fim. Assim, algumas ações obedecem a um papel narrativo 

de abertura, enquanto que outras desempenham o papel de fechamento. Para Charaudeau, 

―em um ponto qualquer da sequência, deve-se poder compreender uma ação em função de sua 
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origem (abertura) e de uma perspectiva finalizada (fechamento)‖ (CHARAUDEAU, 2010, p. 

167). 

 No entanto, tal sequência deve ser motivada. De acordo com o princípio de 

intencionalidade, é a motivação que atribui sentido narrativo a uma sequência de ações, já que 

é essa motivação que confere finalidade ao narrado. Portanto, imbuído de uma intenção, o 

sujeito constrói, da melhor maneira possível, seu projeto de fazer. Assim, Charaudeau define 

a intencionalidade como ―a tomada de consciência mais ou menos clara, por um sujeito, de 

uma situação de falta na qual ele se acha, situação que vai desencadear o desejo/projeto de 

preencher essa falta (a busca). No final da realização dessa busca, o sujeito agente tem êxito 

ou fracassa.‖ (op. cit., p. 167) 

 Frutos da combinação dos princípios de coerência e de intencionalidade, podem 

ocorrer sequências de quatro tipos: a sucessão, o paralelismo e a simetria. No encadeamento 

do tipo sucessão, as sequências sobrevêm de forma sequencial e sucessiva, numa construção 

através da qual um motivo engenha o subsequente.  

 Já no encadeamento que obedece ao tipo paralelismo, as sequências ocorrem de forma 

independente, sendo conduzidas por agentes-actantes distintos. A ligação entre as sequências 

se dá devido a uma relação de causa e efeito, a qual possibilita o encontro de tais sequências 

em alguma passagem do narrado. 

 O encadeamento no modo simetria ocorre quando duas sequências, conduzidas por 

actantes-agentes diferentes, evoluem de acordo com dois opostos: paralelamente, uma 

sequência positiva produz uma sequência negativa. 

 A fim de fornecer pontos de referência à composição da trama narrativa, o princípio de 

localização é muito importante para a lógica narrativa. Tais pontos de referência dizem 

respeito à localização, à situação e à caracterização dos actantes. A localização está ligada ao 

próprio Espaço enquanto que a situação diz respeito à sequência no tempo. 

  Embora pertencente ao Modo descritivo, no âmbito da organização da trama 

narrativa, a caracterização dos actantes é abordada por Charaudeau conforme recaem sobre o 

princípio de intencionalidade. 

 Assim, é por meio da caracterização que se definem relações de força entre actantes 

em conflito e, ainda, tipos de motivação – se o ato é voluntário ou não. Para o linguista, a 
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caracterização relaciona-se a ―tudo que cerca a lógica da ação, o que se chama 

tradicionalmente de sentimentos, atmosfera, clima, etc.‖ (op. cit., p. 172)  

 Ao abordar a questão dos procedimentos de configuração da lógica narrativa, 

Charaudeau defende que tais procedimentos podem estar ligados à motivação intencional, 

quando o agente de uma sequência narrativa possui a intenção de agir, sendo, assim, um 

actante consciente de seu projeto de fazer. Por outro lado, há o actante não voluntário, que age 

de acordo com a manipulação humana. Esse último, não possui, pois, o projeto de fazer ou, 

ainda, não sabe nem o motivo que o leva a fazer, nem as consequências de determinada ação. 

Por último, o actante voluntário pode ser impotente diante da influência de outro actante 

humano que o obriga a agir. De acordo com Charaudeau, tal manipulação também pode advir 

de uma ―manipulação sobre-humana‖, representada por forças naturais como destino, 

fatalidade, acaso, pressão social, entre outros. 

 Os procedimentos da configuração da lógica narrativa estão atrelados à cronologia 

que, por sua vez, obedece ao princípio de encadeamento. Esses procedimentos constituem-se 

de ações que estejam de acordo com a ordem e as relações de causalidade das sequências 

entre si. Tal cronologia pode ocorrer em progressão, em inversão, em expectativa ou em 

alternância.   

 De acordo com a localização espaço-temporal, relacionados ao princípio de 

localização, os procedimentos da configuração narrativa dizem respeito às questões de tempo 

que produzem efeitos de ficção histórica, quando a narrativa situa-se no passado ou, por outro 

lado, efeitos de ficção autobiográfica ou de atualidade, quando está situada no presente. 

  Passando para as questões relacionadas à encenação narrativa, Charaudeau as aborda 

por meio dos componentes da encenação narrativa e os procedimentos da configuração da 

encenação narrativa.  

 A encenação narrativa organiza tanto um espaço externo quanto um espaço interno de 

significação. O primeiro é extratextual, onde se configuram dois parceiros: o autor e o leitor 

situados na ―realidade‖. Esses dois sujeitos relacionam-se por meio do texto ou outro produto 

escrito ou dito e equivalem ao sujeito falante e ao sujeito receptor-interpretante do 

dispositivo da comunicação. 
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 Por outro lado, o espaço interno abarca dois sujeitos da narrativa, situados, portanto, 

no intratexto e que se configuram em narrador e leitor-destinatário. Essas duas identidades 

discursivas equivalem ao enunciador e ao destinatário. 

 Portanto, são quatro os sujeitos do dispositivo da encenação narrativa. Embora uma 

narrativa se apresente ao leitor como um todo organizado, os sujeitos mantêm uma relação 

assimétrica, podendo participar de uma mesma narrativa de forma transparente ou não, com a 

possibilidade de assumir diferentes formas. Isso ocorre porque os sujeitos possuem 

identidades próprias que os levam a desempenhar diferentes papéis no interior de uma 

encenação narrativa. 

 Focando no circuito interno, Charaudeau faz uma análise do narrador textual ao 

abordar os procedimentos de configuração da encenação narrativa, os quais dizem respeito à 

identidade, ao estatuto e aos pontos de vista desse narrador. Aspectos esses que estão 

interligados uma vez que dependem desse narrador. 

 Quanto às intervenções e identidades do narrador, há, na narrativa, indícios no 

discurso relacionados ao contexto sócio-histórico contemporâneo do autor. Tais indícios 

podem ser inseridos por meio de comentários de cunho ideológico, caso o narrador se coloque 

como eu. Esse procedimento introduz o que Charaudeau chama de ―efeito de verismo‖, 

chamando o interlocutor a compartilhar ideias e experiências. Dessa forma, o autor-indivíduo 

passa a configurar-se como personagem que explicitamente volta-se para o leitor como um 

cronista, observador e testemunha de sua época ou como um contador-testemunha ou, ainda, 

em narrativas em primeira pessoa, mas que não são autobiográficas.  

 Além dessa identidade de autor-indivíduo, há a identidade e intervenção de um autor-

escritor que revela marcas do fazer da escritura, cuja função pode ser de revelar os aspectos 

ou para construir fundamentos desse fazer a fim de justificá-lo. Esse procedimento, assim 

como na identidade anteriormente descrita, também faz surgir um ―efeito de verismo‖, além 

de um ―efeito de cumplicidade‖ em relação ao leitor por meio de um contrato de leitura. 

 Outros dois tipos de identidades do narrador são as de narrador-historiador e de 

narrador-contador. A primeira faz surgir um narrador que se mostra como um historiador 

que conta – apoiado em documentos e testemunhos para livrá-lo de qualquer impressão de 

subjetividade –  um fato no passado ocorrido. Já a identidade de narrador-contador ocorre 

quando o narrador conta um fato ocorrido com alguém que não seja ele próprio, ficando, pois, 
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apagado. No entanto, tal apagamento não significa que esse narrador esteja ausente, já que, 

através da própria organização de seu discurso, ele está presente.   

 A fim de investigar a relação que ocorre entre o narrador e a história que conta, 

Charaudeau analisa a questão do estatuto do narrador a qual está atrelada tanto à identidade 

quanto ao ponto de vista do narrador a respeito dos personagens da história. Assim, o autor 

estabelece três categorias: o narrador conta a história de outro, não sendo, pois, o herói do fato 

contado; o narrador conta sua própria história na qual se configura como herói; vários 

narradores coexistem. 

 No que diz respeito à relação que o narrador possui com seu(s) personagem(ns), 

Charaudeau analisa, a partir de concepções de diferentes autores, os pontos de vista desse 

narrador as quais faz saber ao seu leitor por meio das três seguintes tipologias: ―visão por 

detrás‖ na qual o narrador sabe mais e se coloca mais que o personagem; a ―visão com‖ 

através da qual o narrador só relata o que o personagem sabe e, ainda, pode ocorrer uma 

―visão de fora‖, de acordo com a qual o narrador só relata o que enxerga do personagem numa 

perspectiva externa. No entanto, Charaudeau (2010, p. 198) propõe a diferenciação ―entre 

apenas dois pontos de vista (externo e interno), postulando que cada um deles se combina 

com as outras categorias da encenação narrativa‖.  

 Diante de todo o exposto sobre o Narrativo, pode-se concluir que esse Modo de 

organização do discurso apresenta-se como um complexo recurso enunciativo no qual 

diversos sujeitos coexistem, surgindo a partir de um contador imbuído de intencionalidade 

que o motiva a contar um fato para um ―destinatário‖. O modo como esse narrador constrói 

seu ato de contar fornece um sentido próprio ao narrado.  

 Logo, o Narrativo baseia-se em ações humanas inseridas numa realidade fictícia ou 

não. Já o Modo argumentativo, o qual será abordado na sequência, segundo Charaudeau, é 

mais complicado de ser abordado uma vez que, diferentemente do Narrativo, liga-se a 

conhecimentos sobre a experiência humana por meio de operações do pensamento.  

1.1.4  Modo  argumentativo 

 

 Enquanto que uma narração não pode ser anulada, uma argumentação pode, de acordo 

com Charaudeau, ―ser anulada em seu próprio fundamento ou, em todo caso, anulada em sua 
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validade. A argumentação desaparece sob a contestação se não logra superá-la.‖ (op. cit. P. 

201) 

 Embora a argumentação, vista como arte de persuadir, seja uma atividade linguageira, 

objeto de muito interesse ao longo da História, segundo Charaudeau, a tradição escolar não a 

aborda tão confortavelmente quanto o faz com o modo narrativo e o descritivo. Ele constata 

que a escola tenta incentivar os alunos a raciocinar, no entanto, não lhes ensina como.  

 Equívocos ocorrem com a argumentação também no que se refere a diferentes pontos 

de vista teóricos dentre os quais, de acordo com o semiolinguista, há confusão entre termos e 

conceitos.  Propõe, então, uma análise do argumentativo a partir do que chama ―noções de 

base‖ para, enfim, compreender o funcionamento da mecânica do discurso argumentativo, 

negando a análise exclusiva de um texto em favor da consideração dos componentes e 

procedimentos desse modo discursivo que pode aparecer em qualquer texto. Considerando 

que uma argumentação reside com frequência no que está implícito no texto, Charaudeau 

defende, portanto, que o argumentativo ―não se limita a uma sequência de frases ou de 

proposições ligadas por conectores lógicos‖ (CHARAUDEAU, 2010, p. 203). O autor 

estabelece os seguintes parâmetros para que um ato de discurso possa ser considerado 

argumentativo: 

a) a existência de uma proposta sobre o mundo que seja capaz de instigar um 

questionamento acerca de sua validade; 

b) que haja um sujeito disposto a se engajar no referido questionamento e que elabore 

uma ponderação objetivando criar uma verdade em relação a essa proposta. 

c) que se configure um outro sujeito, o qual se estabeleça como alvo da argumentação,  

vinculado, pois, a mesma proposta, questionamento e verdade. 

 Logo, argumentar é uma ação discursiva cujo sujeito argumentante, por um lado, 

persegue uma racionalidade inclinada a uma aspiração de verdade em relação aos fenômenos 

do universo. Tal aspiração é percebida, embora esses fenômenos possuam um motivo de 

existir, por meio das seguintes discriminações: 

a) tanto a experiência individual quanto social do sujeito inscrito em espaço e tempo 

definidos; 

b) operações de pensamento responsáveis por produzir um universo discursivo de 

elucidação dos fenômenos. 
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 Essa aspiração pelo verdadeiro é, na realidade, uma aspiração ao mais verdadeiro, ao 

verossímil, que está vinculado às representações socioculturais partilhadas por integrantes de 

um determinado grupo em favor de uma experiência ou conhecimento. Em relação a essa 

relatividade do verdadeiro, Charaudeau (2010, p. 206) afirma que ―o sujeito argumentante, 

apesar da consciência da relatividade da verdade, continua a fazer o jogo do verdadeiro e da 

universalidade das explicações, e isso porque seu engajamento em face dessa verdade 

depende do olhar de um outro.‖ A partir do olhar desse outro surge um segundo anseio que 

consiste na busca de influência que gera um ideal de persuasão. Esse ideal significa dividir 

com o outro um universo de discurso através do qual há a tentativa de levar esse interlocutor a 

compartilhar as mesmas propostas do sujeito-locutor. Entretanto, essa segunda busca, 

conforme Charaudeau é ―um tanto ambígua‖, uma vez que demonstra um certo grau de 

atividade lógica e racional, ao passo que o compartilhamento da própria convicção com o 

interlocutor pode ocorrer através de recursos menos racionais, como, por exemplo, a sedução, 

que pertence ao modo descritivo e narrativo. 

  Patrick Charaudeau constrói um posicionamento alternativo às definições radicais 

sobre o Modo argumentativo. Assim, segundo ele: 

. ―fazer aderir‖, ―fazer compreender‖, ―manipular o outro‖ são ações relacionadas aos 

objetivos da comunicação. Tais ações não podem ser confundidas com ―seduzir‖ e 

―persuadir‖ as quais resultam de determinados meios discursivos. 

. embora o argumentar seja uma atividade resultante de muitos procedimentos, a diferença 

desses em relação aos procedimentos de outros modos é a questão de se inscreverem numa 

finalidade racionalizante, além de estarem ligados tanto à lógica do raciocínio quanto a um 

princípio de contradição. Já os procedimentos do Descritivo e do Narrativo estão de acordo 

com uma finalidade descritiva e mimética das visões do mundo e das ações do homem.  

 A argumentação é, pois, produto da combinação de diversos elementos que estão à 

mercê de uma situação que visa à persuasão. Quanto à forma, esse texto, como um todo ou de 

modo parcial, pode ser dialógico, escrito ou oratório. Já o argumentativo, enquanto Modo de 

organização do discurso, se configura como mecanismo que viabiliza a produção de 

argumentações de acordo com essas diferentes formas. 

 Portanto, o modo argumentativo permite a elaboração de explicações de visões de 

mundo construídas pelo falante. Tais explicações são materializadas em asserções sob a forma 
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de razão demonstrativa e razão persuasiva. A primeira está calcada em um mecanismo 

através do qual se pretende construir diferentes relações de causalidade entre essas visões de 

mundo, por meio de um conjunto de atitudes (procedimentos) denominado pela 

Semiolinguistica de organização da lógica argumentativa. Os constituintes da razão 

demonstrativa ligam-se, de forma concomitante, ao sentido de tais visões, aos tipos de 

relações que as unem e, ainda, aos tipos de validação que as caracterizam. Ao tentar provar 

por meio de argumentos, o sujeito-argumentador está utilizando a razão persuasiva. Por meio 

de tal procedimento, tenta-se justificar as visões de mundo e as relações de causalidade que 

estabelecem relação entre tais visões. Esse mecanismo da razão persuasiva possui estreita 

relação de dependência com os procedimentos da encenação discursiva por parte do sujeito 

argumentante. Por esse motivo, tal mecanismo é chamado de encenação argumentativa em 

abordagens a partir dos outros modos de organização do discurso. 

 Portanto, Charaudeau opta, mais uma vez, por distinguir, em seus estudos, categorias 

de língua, categorias de discurso e tipos de textos ―como três domínios da construção 

linguageira que estão em relação uns com os outros‖ (CHARAUDEAU, 2010, p. 208). 

 Em relação à organização da lógica argumentativa, o autor destaca que uma relação 

argumentativa é composta de, no mínimo, três elementos: uma asserção de partida que 

constitui-se como premissa, dado inicial; uma asserção de chegada, configurando uma 

conclusão e, ainda, asserções de passagem que constituem provas, argumentos.  

 A asserção de partida, também denominada de dado ou premissa, é um dizer sobre o 

mundo que torna possível a existência de seres aos quais são atribuídas propriedades, além de 

serem descritos de acordo com suas ações e feitos. Configurada como enunciado, tal asserção 

tem a finalidade de fazer aderir a outra asserção capaz de justificá-la. Essa primeira asserção 

provoca a existência da asserção de chegada a qual insere o que deve ser aceito de acordo 

com a primeira. Isso ocorre porque existe uma relação de causalidade que as une. 

 Tal relação de causalidade entre a asserção de partida e a de chegada, que não ocorre 

de forma arbitrária, é construída por meio de uma asserção que a justifica. Tal asserção (ou 

conjunto de asserções) é chamada asserção de passagem e constitui o conjunto de visões, 

construídas por experiência ou conhecimento, a respeito da maneira com a qual os fatos do 

mundo se interdeterminam. Esse conjunto de visões acerca do mundo é partilhado com os 

interlocutores envolvidos na argumentação a fim de apresentar provas ou argumentos que 
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validem a relação de causalidade entre a asserção de partida e a de chegada e que façam o 

interlocutor a aderir à proposta. 

 No que se refere aos modos de encadeamento da relação de causalidade, é comum o 

uso das categorias de Implicação e Explicação em suas relações lógicas para expressar tal 

relação. Mas outras articulações lógicas podem aparecer numa relação argumentativa, 

assumindo um valor de causalidade, entre as quais são citadas por Charaudeau: a conjunção, a 

disjunção, a restrição, a causa, a consequência e a finalidade. 

 Quanto às condições de realização, a passagem da asserção de partida para a asserção 

de chegada ocorre de acordo com uma inferência que constrói um vínculo modal entre a 

premissa e a conclusão. Esse vínculo modal reside no âmbito do possível, do necessário ou do 

provável.  

 O eixo do possível demonstra que a asserção de chegada não é a única conclusão a 

respeito da asserção de partida. Em contrapartida, o eixo do obrigatório expõe o fato de que a 

asserção de chegada é a conclusão obrigatória da asserção de partida. O vínculo modal do 

provável depende de um cálculo. Ou seja, a asserção de chegada é uma conclusão que está à 

mercê do aumento ou diminuição da probabilidade de ocorrência. 

 Ao abordar o argumentativo em sua totalidade, no conjunto da relação argumentativa, 

Charaudeau defende que esta reside no âmbito do valor de verdade: ―para todos os casos‘ 

(generalização), ‗para um caso específico‘ (particularização), ‗para um caso suposto‘ 

(hipótese)‖ (op.cit. p. 213). 

 Por meio de um movimento de generalização, a proposta de relação entre a asserção 

de partida e a de chegada é válida para um grande número de ocorrências que se repetem com 

frequência. Quando tal proposta apresenta validade para um caso específico, que está de 

acordo com as circunstâncias, temos uma particularização. Caso a asserção de chegada 

dependa de determinadas circunstâncias, há uma particularização. Por último, a hipótese 

ocorre quando a proposta de relação entre a asserção de partida e a de chegada depende, para 

que possa existir, do grau de existência atribuído à primeira. 

 No campo dos procedimentos da lógica argumentativa, Charaudeau defende que os 

modos de raciocínio que viabilizam a organização da lógica argumentativa surgem da 

combinação de diferentes componentes dessa lógica. Para ele, esses modos estão inseridos em 

uma dada encenação argumentativa, combinando-se com os componentes dessa última. O 
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autor cita, ainda, diferentes modos de raciocínio: a dedução, a explicação, a associação, a 

escolha alternativa e a concessão restritiva.  

 Para Charaudeau, a argumentação não é construída apenas de acordo com uma lógica 

argumentativa, mas sim que essa última deve estar vinculada a uma razão persuasiva. Por sua 

vez, a razão persuasiva depende de um sujeito argumentante, que é o centro da encenação, e 

da situação na qual se encontra diante de seu interlocutor a quem se liga por meio de um 

contrato de comunicação.  

 Considerando que ―toda asserção pode ser argumentativa desde que se inscreva num 

dispositivo argumentativo‖ Charaudeau (2010, p. 221), defende que, uma vez determinado o 

dispositivo, é possível perceber que sua encenação pode ocorrer por meio de diferentes 

configurações as quais se sujeitam ao contrato de fala que une os parceiros da comunicação. 

De acordo com o linguista, a esse sujeito é solicitada uma tomada de posição em relação ao 

quadro e à construção da argumentação. A fim de justificar essa sua tomada de posição, o 

sujeito argumentante utiliza procedimentos semânticos, discursivos e de composição. 

 Para definir o dispositivo argumentativo, Charaudeau propõe três quadros que o 

compõem: a proposta, a proposição e a persuasão.  

 A proposta, considerada uma parte do processo argumentativo, origina-se da 

combinação de asserção e encadeamento de asserções. Esse processo desenvolve-se através 

de dois requisitos. No primeiro, o sujeito argumentante deve tomar uma posição diante da 

autenticidade de uma Proposta existente, estando, pois, ligada a uma proposição. O segundo 

requisito consiste em que o sujeito justifique sua posição ou, no caso de ele próprio ser o 

questionador, que apresente a evidência da veracidade de sua proposta. Dessa forma, o sujeito 

estará criando um ato de persuasão.  

 Uma argumentação não se configura apenas por meio de um dispositivo 

argumentativo. A peculiaridade que uma argumentação assume em um determinado texto 

está, como visto anteriormente, de acordo coma situação de comunicação na qual se insere o 

sujeito argumentante. A utilização dos componentes do dispositivo ocorre em conformidade 

com essa situação de comunicação e, ainda, com o projeto de fala do sujeito.  

 No que diz respeito à situação de troca linguageira, Charaudeau considera duas 

possibilidades: que a mesma esteja em situação monologal, que propicia a construção, por 

parte do sujeito argumentante, da totalidade do texto argumentativo, expondo a Proposta e a 
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Proposição que a questiona, desenvolvendo, dessa forma, seu ato de Persuasão.  Quando a 

situação de troca é dialogal, esses componentes do dispositivo argumentativo são 

desenvolvidos durante as réplicas que ocorrem na troca linguageira. 

 Responsável por fornecer os meios para se interpretar um texto, o contrato de 

comunicação pode aparecer de forma explícita ao evidenciar a Proposta, qual é a Proposição 

e, ainda, como o quadro de Persuasão ocorre. Esse tipo de argumentação é comum em 

situação de troca monologal. Por outro lado, numa argumentação implícita, esse quadro 

argumentativo não aparece especificado no texto, obrigando o interlocutor a fazer 

interpretações simples configurando-se, assim, como participante de uma Proposta, de uma 

Proposição e de um ato de Persuasão. 

 Numa argumentação, o sujeito interlocutor se vê obrigado a tomar uma posição em 

relação ao quadro argumentativo. Assim, ele deve posicionar-se diante da Proposta, diante do 

sujeito que a emitiu e em relação a sua proposta de argumentação. O posicionamento em 

relação à Proposta ocorre de acordo com o saber que o sujeito possui em relação a ela e, 

ainda, no que diz respeito à veracidade da proposta. 

 Segundo a forma com a qual o sujeito considera o emissor, sua tomada de posição em 

relação ao mesmo pode se dar de três formas:  

a. rejeição do status do emissor: o sujeito a quem cabe o questionamento da Proposição 

pode negar o sujeito que emitiu a asserção com valor argumentativo, fazendo, dessa 

forma, com que a Proposta seja interrompida. 

b. aceitação do estatuto do emissor: o próprio fato de um sujeito aderir a uma 

argumentação ou contra-argumentação já configura que o sujeito reconhece os outros 

participantes como capazes de participar de um quadro de questionamento.  

c. autojustificativa do estatuto: ao ser colocado em dúvida o estatuto de sujeito 

argumentante enquanto tal, este pode lançar mão do que  denomina-se ―argumento de 

autoridade‖ a fim de justificar seu próprio estatuto. 

 Nesse quadro de posicionamentos, o sujeito pode se colocar diante da própria 

argumentação de acordo com o tipo de engajamento ao qual se inscreve diante de seu 

conjunto de questionamentos. Logo, ele pode ter uma atitude de engajamento ou de não 

engajamento.  
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 Ao engajar-se num questionamento, o sujeito está implicando-se pessoalmente, 

colocando-se numa posição de defesa do mesmo, tomando-o para si. Quando isso ocorre, o 

questionamento passa a configurar-se como uma controvérsia através da qual outros sujeitos e 

argumentos são, de forma explícita, colocados em causa e acusação por meio da construção 

de juízos de valor mais ou menos impulsivos, por denúncias ou por colocações irônicas. 

Diante desse quadro, o engajamento configura-se como uma argumentação polêmica.  

 Por outro lado, num posicionamento de não engajamento o sujeito tem a possibilidade 

de não se implicar pessoalmente, mantendo-a a distância, sem colocar outros sujeitos em 

questão, somente o fazendo em nome do ―jogo das conclusões argumentativas‖ (op. cit. p. 

230). Esse tipo de posicionamento faz surgir uma argumentação demonstrativa que 

fundamenta-se a partir da perspectiva do sujeito argumentante, na utilização de 

procedimentos, ligados ao modo de organização do discurso, que viabilizem seu propósito de 

comunicação, de acordo com a situação e o modo através do qual apreende seu interlocutor. 

 Esse diferentes procedimentos possuem o objetivo de validar uma argumentação, 

mostrando, assim, que o quadro de questionamento justifica-se por meio da produção de 

provas. 

 Os procedimentos que se sustentam no valor dos argumentos são denominados 

procedimentos semânticos. Já os procedimentos discursivos são aqueles que usam categorias 

linguísticas a fim de criar determinados efeitos de discurso. Há ainda, no âmbito da validação 

da argumentação, aqueles que Charaudeau denomina procedimentos de composição os quais 

possuem a função de organizar o conjunto da argumentação. No entanto, tal função só é 

possível quando a situação de comunicação permite. Para a Semiolinguística, os 

procedimentos semânticos configuram-se como a utilização de um argumento fundamentado 

no consenso social, uma vez que os sujeitos de um determinado grupo sociocultural partilham 

de certos valores associados a domínios de avaliação.  

 Na sequência, propomos um quadro explicativo, ligado aos procedimentos semânticos, 

no qual inserimos as explicações, feitas por Charaudeau, a respeito dos domínios de avaliação 

e os valores a eles atribuídos de acordo com as normas de representação social. 
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Domínios de avaliação Definição do conceito Valores 

Domínio de Verdade Explicação, a partir de conceitos como 

verdadeiro ou falso, a respeito do que 

está ligado à existência de seres, 

atribuindo-lhes valores de 

originalidade, autenticidade e unicidade 

e, ainda, a respeito de elementos 

pertencentes ao campo do saber, 

atribuindo-lhe os status de princípio 

único de explicação das coisas do 

mundo. 

Ligados a princípios e conceitos  

universais como, por exemplo, 

verdadeiro, eterno, pureza. 

Domínio do Estético Os seres da natureza e as imagens 

artísticas construídas sobre eles, além 

dos objetos fabricados pelo homem são 

explicados por meio de conceitos como 

belo e feio. 

Representação criada a partir de 

elementos ligados à beleza, 

harmonia, aparência, plástica ou 

a negação de tais conceitos. 

Domínio do Ético Os comportamentos do homem são 

avaliados a partir de uma moral externa 

(consenso social) ou interna (regras 

individuais) que lhes atribui o rótulo de 

bem ou mal, obrigando o indivíduo a 

possuir deveres e obrigações. 

Princípios de solidariedade, 

fidelidade, disciplina, 

honestidade, lealdade, 

responsabilidade, esforço, 

justiça, entre outros. 

Domínio do Hedônico Ligado ao campo dos sentidos, a 

explicação acerca dos projetos e ações 

do homem é feita pelo filtro do que 

agrada ou desagrada.  

Relacionados a sentimentos e 

sensações como amor e prazer. 

Domínio do Pragmático Em relação a tudo que é passível de um 

cálculo, são atribuídos valores de 

utilidade ou inutilidade aos projetos e 

resultados da ação humana. 

Criado a partir da experiência, 

apoia-se naquilo que se apresenta 

como habitual, durável, frequente, 

associando-se, assim, a normas de 

comportamento ligadas ao que é 

singular, único, original. 

  

 Os domínios do Ético e do Pragmático podem combinar-se a partir do momento em 

que uma regra de comportamento foi verificada e medida em termos de eficácia (Domínio do 

Pragmático), passando a ser um dever ou padrão de comportamento (Domínio do Ético). 

 Os discursivos configuram-se como o segundo procedimento da encenação 

argumentativa que, de acordo com Charaudeau, constitui-se na utilização esporádica ou 

contínua de determinadas categorias de língua ou recursos de outros Modos de organização do 

discurso a fim de produzir os efeitos de persuasão no campo da argumentação. Os 

procedimentos destacados por Charaudeau são: a definição, a comparação, a citação, a 

descrição narrativa, a reiteração e o questionamento.  

 Vinculada à categoria da Qualificação e ao Modo de organização descritivo, a 

definição tem a função de descrever as características semânticas de uma palavra em 

determinado tipo de contexto. O uso da definição, ou de uma falsa definição, em uma 

argumentação, é feito de modo estratégico, servindo para construir um efeito de evidência e 
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de saber para o sujeito argumentante. Como é consensual ou científica, a definição não pode 

ser questionada.  Há dois tipos de definição: aquela que define um ser que pode ser um 

objeto, uma pessoa, uma noção abstrata, uma palavra, etc. ou aquela que se encarrega de 

definir um comportamento.  

 Já a comparação é usada para intensificar a comprovação de um julgamento ou 

conclusão, construindo, dessa forma, um efeito pedagógico. Ela associa à categoria da 

Qualificação, através da qual propriedades são destacadas a fim de fazer sobressair a 

semelhança e a diferença entre elas. Outra categoria com a qual se liga é a da Quantificação, 

já que, ou são comparadas quantidades ou se faz uma comparação graduada de propriedades. 

 A descrição narrativa guarda semelhanças com a comparação, uma vez que uma 

história é contada ou um fato é descrito com a finalidade de intensificar uma prova ou, ainda, 

para criar uma. A diferença reside no fato de que a descrição narrativa é autônoma no sentido 

de que pode prestar-se a criar um raciocínio que, por equivalência, produz um efeito de 

exemplificação. 

 A citação é um procedimento discursivo que diz respeito ao ato de fazer referência da 

forma mais fiel que se possa – ou passando um efeito de exatidão – a um ato enunciativo 

escrito ou falado por um outro locutor distinto daquele que cita, objetivando construir um 

efeito de verdade na argumentação. De acordo com Charaudeau, ―a citação funciona como 

uma fonte de verdade, testemunho de um dizer, de uma experiência, de um saber.‖ (op.cit. 

2010, p. 240). 

 Acumulação (ou reiteração) é o termo que denomina o procedimento discursivo que 

consiste na utilização de diversos argumentos para provar uma única asserção. Tal 

procedimento pode ser uma simples acumulação, uma gradação ou uma (falsa) tautologia. 

 Por fim, o procedimento de questionamento fundamenta-se na colocação em questão 

de uma Proposta que só se concretizará de acordo com a resposta real ou suposta do 

interlocutor. O questionamento argumentativo pode possuir diversas visadas: 

a) de incitação a fazer: uma falta ou insuficiência é apresentada, com concomitante 

solicitação de suprimento da carência. 

b) de proposta de uma escolha: a questão se relaciona com uma proposta feita ao 

interlocutor cuja resposta permitirá não só a realização da proposta, como também da 

realização do que consta na consequência de sua escolha. 
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c) de verificação do saber: no encontro de dois interlocutores que encontram-se num 

debate ou discussão face a face, o questionador pode, por meio do questionamento 

argumentativo, demonstrar seus conhecimentos, assegurando, assim, sua 

superioridade a respeito do sujeito sobre o qual o questionamento recai. 

d) de provocação: o questionamento compreende um julgamento em relação ao 

questionado que é, assim, posto em causa. A fim de ―proteger sua face‖, esse 

interlocutor se vê na obrigação de responder de modo a rejeitar a apreciação ou a 

construir uma justificativa. 

e) de denegação: a questão constitui-se em sugerir um argumento o qual é negado de 

forma antecipada durante o próprio ato de perguntar. 

 O último procedimento da encenação argumentativa é o de composição. Esse 

procedimento, de acordo com os pressupostos semiolinguísticos, ―consiste em repartir, 

distribuir, hierarquizar os elementos do processo ao longo do texto, de modo a facilitar a 

localização das diferentes articulações do raciocínio (composição linear), ou a compreensão 

das conclusões da argumentação (composição classificatória)‖ (op.cit. p.244). 

 Diante de todo o exposto a respeito do Modo de organização argumentativo, constata-

se que esse Modo, de acordo com as palavras de Charaudeau, ―não se limita a uma sequência 

de frases ou de proposições ligadas por conectores lógicos‖. Ao contrário, o argumentativo 

apresenta, muitas vezes de forma implícita, procedimentos, componentes, modalidades e 

dispositivos de encenação que comprovam a complexidade desse Modo. 

 Como todos os processos que permeiam a produção discursiva, o Modo argumentativo 

está inscrito num universo de elementos que o sobredeterminam. Logo, esse Modo de 

organização do discurso é construído a partir da necessária existência de uma proposição que 

suscite um questionamento em relação à legitimidade de tal proposição. É necessário, ainda, 

que um sujeito adira a esse questionamento, desenvolvendo sobre ele um raciocínio a fim de 

criar uma verdade relativa à proposta. Por outro lado, é preciso que haja um outro sujeito, 

inserido também no universo da proposta, do questionamento e da verdade, que seja o alvo da 

argumentação no sentido de aceitar compartilhar da mesma verdade proposta pelo primeiro, 

por meio de um processo de persuasão. No entanto, o sujeito-alvo pode aderir ou não a tal 

proposta e isso o sujeito que argumenta já pode prever. 

 Assim, os Modos de organização do discurso aqui discutidos, em sintonia com os 

pressupostos da Semiolinguística, inserem na cena da enunciação as identidades dos sujeitos 
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que interagem no modo enunciativo.  Ademais, fazem existir os seres e processos do mundo, 

ao nomear, localizar-situar e qualificá-los por meio do descritivo. Já as ações reais ou 

provenientes da imaginação humana são construídas no espaço da enunciação por meio do 

narrativo e, por fim, os conhecimentos obtidos pela experiência humana são materializados 

nas operações de pensamento inscritas no modo argumentativo. Tais modos são utilizados de 

acordo com as intenções do sujeito falante em relação ao seu interlocutor e, ainda, em relação 

à própria situação de comunicação na qual se encontra. 

 Embora cada texto que compõe o corpus de nossa pesquisa resulte do uso de diferentes 

modos de organização do discurso, inferimos que, nos processos de silenciamento e de 

resistência, os sujeitos utilizem-se prioritariamente o modo argumentativo
5
, uma vez que o 

projeto de intencionalidade dos sujeitos representantes de ambos os lados é convencer o outro, 

por meio de variados argumentos, a respeito, principalmente, da validade ou não das técnicas 

agrícolas utilizadas pelos agricultores. Outro aspecto a respeito do uso dos modos de 

organização do discurso nesse contexto é o de que o narrativo e o descritivo estariam a 

serviço do argumentativo, já que auxiliariam na construção dos argumentos.  

 Assim como os modos de organização do discurso, os processos de designação e 

referenciação também são utilizados de acordo com as finalidades dos sujeitos ao produzir seu 

ato de linguagem, conforme veremos na sequência. 

 

1.2 CONSTRUINDO E INTERPRENDO O MUNDO: OS PROCESSOS DE 

 REFERENCIAÇÃO E DESIGNAÇÃO 

 

 No processo de construção de sentido, o sujeito falante utiliza-se de estratégias a fim 

de concretizar o seu querer dizer, que está profundamente relacionado ao querer fazer, uma 

vez que é por meio da linguagem que o homem age. Nesse sentido, os atos de linguagem 

configuram-se como importantes instrumentos com os quais o homem conta para instituir-se 

enquanto sujeito. Assim, ao mesmo tempo em que o sujeito constrói enunciados, ele é 

instituído por eles. Nesse processo de construção de enunciados, o sujeito empreende as 

interpretações em relação ao mundo, as quais transparecem em seus discursos. Nesses 

                                                           
5
 Como, por exemplo, na página 90. 
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discursos, as interpretações são registradas e reveladas por estratégias linguísticas, dentre as 

quais abordaremos a referenciação e a designação. 

 Há, nos estudos tradicionais sobre o fenômeno da referência, uma ideia de que a 

mesma corresponde a processos linguísticos de etiquetagem ―que se ajustam mais ou menos 

bem às coisas‖ (MONDADA, 2003, p. 17). Sob esse prisma, a referência é concebida como 

um sistema de representação que corresponde ao real de forma fidedigna.  Ou seja, dentro 

dessa perspectiva, enfatiza-se a sondagem da relação entre as palavras e a realidade.  Tal 

posicionamento ocasiona a atribuição de um caráter cientificista ao fenômeno da linguagem. 

Inclusive, para Saussure, as questões pertinentes ao valor de verdade e de verificabilidade 

devem ser estudadas pela Filosofia e/ou a Lógica (ARAÚJO, 2004, p. 28) e não pela 

Linguística. 

 Nessa vertente, a linguagem é considerada como fenômeno transparente, criado pelo 

pensamento. No entanto, como consideram Koch e Marcuschi, (1998, p.2), ―a linguagem é 

atividade humana pública, construída pela interação social, tendo como pano de fundo a 

história.‖ Assim, nos processos de referenciação, palavras e expressões somente possuem 

significação plena no âmbito da ocorrência textual. Ainda segundo os linguistas, a 

referenciação ―é um processo discursivo e os referentes são objetos de discurso e não 

entidades em si‖ (op. cit. p. 2), logo, não há consideração do referente como ligação direta 

com o mundo. 

 Esses estudos mais recentes, ligados às perspectivas interacionistas e 

sociocognitivistas – além daqueles voltados para a compreensão da correspondência entre 

linguagem e mundo – negam as concepções estruturalistas e passam a considerar questões 

sociais e cognitivas como preponderantes no estudo da linguagem. Conforme Mondada  (in 

KOCH, 2005 p.11), essa atual concepção pressupõe a referência como ―resultado de um 

processo dinâmico e, sobretudo, intersubjetivo, que se estabelece no quadro das interações 

entre locutores, e é suscetível de se transformar no curso dos desenvolvimentos discursivos, 

de acordos e desacordos‖. 

 Dentro dessas novas perspectivas de estudo, a referenciação é concebida como um 

processo ligado ao fenômeno da interação social de sujeitos que elaboram suas explicações 

acerca do mundo no e através do próprio ato de linguagem, de acordo com as finalidades e 

propósitos com os quais empreende tal ato. Esse pressuposto é orientado por estudos oriundos 

das ciências humanas e sociais, como a Pragmática, a Fenomenologia, a Teoria Social e o 
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Interacionismo Simbólico, aliados à chamada ―abertura contemporânea da Linguística‖ (op. 

cit., p.11) em relação a materiais empíricos trazidos de situações legítimas, ao invés da análise 

de materiais produzidos de forma artificial a serviço da Linguística. 

 De acordo com essa nova abordagem, o estudo dos processos de referenciação não 

cabe unicamente à Linguística.  As abordagens cognitivistas também têm como objeto de 

estudo a referenciação, já que ela está relacionada a escolhas, por parte do sujeito, que estão 

em conformidade com os conhecimentos apreendidos por meio de processos mentais internos 

do locutor e compartilhados com seu interlocutor. As abordagens interacionistas também 

apropriam-se do fenômeno da referenciação, uma vez que esta consiste numa prática 

manifestada no âmbito do uso social da linguagem. 

 Assim, o acesso às coisas do mundo não se dá de forma direta, mas sim por um 

processo de interpretação e representação desse mundo. Habermas (apud ARAÚJO, 2004, p. 

28) afirma que ―não podemos mais apreender simplesmente e sem mediação pensamentos e 

fatos no mundo dos objetos representáveis; eles só são acessíveis enquanto representados, 

portanto em estado de coisa expressos através de proposições.‖ 

 A filosofia da linguagem também se ocupa das questões relativas à significação e 

referenciação a partir dos pressupostos dos jogos da linguagem inaugurados por Wittgenstein. 

Nessa linha, destacam-se os estudos de Michel Foucault que, ao defender o discurso como 

prática, foca suas pesquisas no funcionamento dessa prática no interior das organizações do 

saber de uma determinada época. ―Foucault introduz uma dimensão em que falar é CRIAR 

UMA SITUAÇÃO, é INVESTIR a fala como PRÁTICA entre outras práticas‖. (ARAÚJO, 

2004, p. 217). Portanto, Foucault também supera o tradicional método de análise linguística 

no qual se parte da análise da frase gramatical, que visa conhecer as normas de uma frase, em 

direção ao ato de discurso, uma vez que, para ele, é na configuração do discurso que uma 

frase recebe o estatuto de frase gramatical. Assim, para ele, nas palavras de Araújo (2004, p. 

220) 

Os enunciados são de natureza histórica, têm na história suas condições de 

emergência, que a língua e o sentido não esgotam. São produzidos por um 

dizer ou uma escrita registrados de alguma forma, portanto, com uma 

materialidade específica, de tal modo que, apesar de únicos, podem ser 

repetidos, transformados, reativados. O que permite ligações com 

acontecimentos de outra ordem, quais sejam, fatores técnicos, econômicos, 

sociais, políticos. 
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 Portanto, os enunciados não se relacionam a um objeto exclusivo, acabado, inserido 

numa realidade também acabada. Ao contrário, os objetos mudam conforme a formação 

discursiva na qual se encontram difundidos. Assim, um objeto de discurso surge sob 

condições históricas em um emaranhado de relações entre instituições, processos econômicos 

e sociais, formas de comportamento, sistemas de normas, técnicas e tipos de classificação que 

permitem seu aparecimento. 

 Embora esse conceito de formação discursiva tenha sua origem com o próprio 

Foucault, é na reformulação de Pechêux que tal noção é aceita pela Análise do Discurso. Para 

o último, ―toda ‗formação social‘ caracterizável por uma certa relação entre classes sociais, 

implica a existência de ‗posições políticas e ideológicas‘, que não são feitas de indivíduos, 

mas que se organizam em formações que mantêm entre si relações de antagonismo, de aliança 

ou de dominação‖. (PÊCHEUX apud CHARAUDEAU & MAINGUENEAU, 2006, p. 241) 

 De acordo com Charaudeau e Maingueneau, no final dos anos 70, o próprio Pechêux 

revê essa noção de formação discursiva, passando a relacioná-la ao interdiscurso, no interior 

do qual os objetos e a coerência dos enunciados oriundos de uma dada formação discursiva 

fundamentam-se.   

Uma formação discursiva não é um espaço estrutural fechado, já que ela é 

constitutivamente ‗invadida‘ por elementos provenientes de outros lugares (i.e., de 

outras formações discursivas) que nela se repetem, fornecendo-lhe suas evidências 

discursivas fundamentais (por exemplo sob forma de pré-construídos‘ e de ‗discursos 

transversos‘) (PECHÊUX apud CHARAUDEAU & MAINGUENEAU, 2006, p. 241) 

 Por sua vez, Charaudeau e Maingueneau (2006, p. 241), a partir dessas pressuposições 

acerca da formação discursiva, elaboram a seguinte definição para o termo:  

todo conjunto de enunciados sócio-historicamente circunscrito que pode relacionar-se 

a uma identidade enunciativa: o discurso comunista, o conjunto de discursos 

proferidos por uma administração, os enunciados que decorrem de uma ciência dada, 

o discurso dos patrões, dos camponeses etc.; basta postular que, ‗para uma sociedade, 

um lugar, um momento definidos, somente uma parte do dizível é acessível, que esse 

dizível  forma sistema e delimita uma identidade‘ (MAINGUENEAU, 1984:5 apud 

CHARAUDEAU & MAINGUENEAU, 2006, p. 241)  

   Segundo esses analistas do discurso, o conceito de formação discursiva ficou 

desgastado devido ao emprego relacionado a posicionamentos doutrinários de ordem 

ideológica, política ou religiosa que desconsidera a situação de comunicação. Ainda assim, de 

acordo com eles, ―para numerosos corpora, essa noção pode mostrar-se produtiva, se for 

claramente definida.‖ (CHARAUDEAU & MAINGUENEAU, 2006, p. 242). 
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 Para a Análise do Discurso, interessa investigar como os discursos operam em 

sistemas de formação não como blocos fechados sobredeterminados por questões econômicas 

e sociais transcritos pelo discurso, mas como uma formação discursiva em funcionamento por 

―feixes de relações‖ (ARAÚJO, 2004, p. 225). É por meio desses feixes que o tema, o objeto 

e os conceitos surgem ligados a uma prática discursiva. Desse modo, um determinado objeto 

pode ser referido, um conceito utilizado e, ainda, uma determinada posição do sujeito 

ocupada. No processo de referenciação não existe um indivíduo ou objeto singular a ser 

designado, nem algo a ser comprovado por meio da ideia de veracidade, mas sim um 

referencial que 

 

não é constituído por ‗coisas‘, ‗fatos‘, ‗realidades‘ ou ‗seres‘, mas por leis de 

possibilidade, regras de existência para os objetos que nele se acham nomeados, 

designados ou descritos, pelas relações que nele se acham afirmadas ou negadas. O 

referencial do enunciado forma o lugar, a condição, o campo de emergência, a 

instância de diferenciação dos indivíduos ou dos objetos, do estado de coisa e das 

relações que são postas em jogo pelo próprio enunciado; ele define as possibilidades 

de aparição e de delimitação daquilo que dá à frase seu sentido, à proposição do valor 

de verdade [...] O enunciado faz de um sintagma ou de uma série de símbolos, uma 

frase à qual pode-se ou não assinalar um sentido, uma proposição que pode ou não 

receber um valor de verdade. (FOUCAULT apud ARAÚJO, 2004, p. 228). 

 No presente estudo, consideramos essa concepção de que o processo de referenciação 

é utilizado de acordo com as concepções que os sujeitos possuem acerca do mundo, 

contribuindo, pois, para as próprias construções de sentido, as quais são instituídas em seus 

discursos.  

 Utilizamos anteriormente a palavra processo ao fazermos alusão à referenciação já 

que, a partir desses mais modernos estudos, deixou-se de utilizar o termo referência, uma vez 

que este remete àquela visão segundo a qual o mundo é apenas representado. Tal 

terminologia, a partir de então, foi substituída, por diversos estudiosos, por referenciação, 

pois tal termo aponta para a ideia de processo, através do qual o homem, enquanto sujeito 

histórico e social inserido em processos interativos, constrói mundos textuais que geram os 

chamados objetos de discurso, em substituição àquela antiga ideia de objeto de mundo. 

 Logo, ocorreu nos estudos relativos à referenciação, um deslocamento da sondagem 

sobre a correspondência entre as palavras e as coisas para a pesquisa a respeito do sistema de 

representação e estruturação do mundo, construídas pelo homem a partir de suas atividades 

cognitivas, sociais e linguísticas. Portanto, o deslocamento também se dá pela substituição da 
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consideração de um homem ―de carne e osso‖ para um ser social capaz de construir o mundo 

por meio da linguagem nos seus processos interativos. 

 De acordo com esses pressupostos, o processo de referenciação não depende 

unicamente do pensamento do indivíduo, mas também do seu compartilhamento com as 

pessoas com as quais se relaciona e da história dentro da qual se construiu um determinado 

objeto de discurso. É por meio dessa história que ocorre o que a linguista Inês Lacerda Araújo 

designa como ―BATISMO INICIAL‖, através do qual o objeto de discurso é inicialmente 

construído pelo falante, posto em uso e, por conseguinte, assimilado pela comunidade de 

acordo com o processo de referenciação dado pelo precursor ao torná-la pública. 

 Assim, de acordo com Rastier, (apud MONDADA & DUBOIS et al, 2005, p 20), a 

referenciação não diz respeito a ―uma relação de representação das coisas ou dos estados das 

coisas, mas a uma relação entre o texto e a parte não-linguística da prática em que é produzido 

e interpretado.‖  Para Burge, 

a referência parece depender de relações entre o falante e seu ambiente social e físico, que são 

mais bem compreendidos não pela investigação do repertório mental do falante, mas 

investigando a cadeia das circunstâncias que leva à aquisição ou apresenta o uso do nome pelo 

falante. Essas relações envolvem um misto de elementos causais e intencionais e incluem a 

confiança dessa pessoa em outras, para fixar um referente (BURGE apud ARAÚJO, 2004, p. 

84). 

 Portanto, ao empreender o processo de referenciação verbal ou não-verbal, o sujeito se 

posiciona frente ao mundo, pois as escolhas que ele faz estão ligadas às suas práticas sociais e 

processos interpretativos. Ele é, pois, um sujeito sociocognitivo imbuído de concepções 

individuais que torna públicas ao mundo. 

  Esse pressuposto pode ser visto em atos de linguagem construídos no contexto da 

APAMC, revelado pela escolha da forma descanso, pelos agricultores, e pousio, pelos 

especialistas. Embora não faça parte de nosso corpus de análise, citaremos abaixo três 

exemplos, retirados de atas de reuniões do Conselho Gestor da APA, que comprovam que os 

processos de referenciação e designação constroem posicionamentos frente ao mundo.  De 

acordo com o relatado em duas dessas atas, representantes dos agricultores exigem a troca das 

seguintes formas:  

• notificação por visita de orientação;  

• agroecologia por agricultura familiar; 

• fiscalização por conscientização.  
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 A partir desses exemplos, percebe-se que, nos processos de referenciação e 

designação, os sujeitos se posicionam frente ao mundo, evidenciando, dessa forma, o poder da 

linguagem nas relações sociais. 

 Mondada e Dubois defendem que há uma divergência entre a linguagem e o 

conhecimento humano. Por um lado, de acordo com uma perspectiva que as autoras 

denominam ―utópica‖, concebe-se que entre o mundo e as palavras há uma relação direta e 

que os objetos possuem características essenciais que se mantêm, ainda que esse mundo 

apresente modificações. Por outro lado, há aqueles que tendem a conceber um sujeito que 

interpreta o mundo de forma imprecisa, apresentando ―dificuldades em nomear‖ já que as 

línguas são marcadas por imprecisões e imperfeições. Essas ―imperfeições‖, segundo elas, 

nada mais são do que ―recursos linguísticos, discursivos e cognitivos necessários para tratar 

eficazmente da referenciação‖ (MONDADA & DUBOIS, 2003, p.22). Logo, para ambas, o 

processo de referenciação deve ser estudado à luz dessa instabilidade constitutiva dos objetos 

de discurso que refletem o caráter intersubjetivo do processo de referenciação, o qual surge de 

posicionamentos e escolhas do sujeito falante revestido de estratégias e intencionalidades. 

 Ainda para as estudiosas, uma categoria utilizada para identificar pessoas está de 

acordo com o ponto de vista ideológico do falante. Elas apoiam-se nos pressupostos de 

Harvey Sacks, o qual destaca que estudos a respeito da categorização não devem ficar à mercê 

da avaliação do quanto um rótulo é ou não correto, mas de fazer uma detalhada descrição dos 

procedimentos linguísticos e sociocognitivos usados pelos sujeitos para se referirem uns aos 

outros, já que tais escolhas estão de acordo com o contexto. 

 Inclusive, para Brown e Yule (apud ARAÚJO, 2004, p. 206), pode haver, no interior 

do processo de referenciação, uma divergência entre a expressão usada para descrever uma 

determinada entidade e a ―verdade‖ a seu respeito, sendo apenas necessário que o sujeito 

falante proporcione, a seu interlocutor, a seleção do referente pretendido. ―Assim, o conceito 

que interessa à Análise do Discurso não é a correta (verdadeira) referência, mas o da 

referência bem-sucedida‖ que, segundo esses autores, está submetida à identificação, por 

parte do ouvinte, do referente pretendido pelo falante a partir da expressão referencial 

utilizada. Logo, eles adotam uma perspectiva de consideração do discurso ―como provocador 

de representações ou modelos nos usuários de uma língua. Quando alguém produz um 

discurso, baseia-se na sua representação ou modelo particular de um estado de coisa que o 

ouvinte tratará de reconstruir e, nessa interação, sem sempre os pontos de vista coincidirão‖ 

(ARAÚJO, 2004, p. 206). No entanto, ao mesmo tempo em que o sujeito falante já considera 
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previamente que essa assimetria pode ocorrer, pressupõe que a identificação aconteça 

adequadamente a fim de que o processo de referenciação tenha sucesso. Nessas 

pressuposições há, ainda, a consideração do estatuto orientador do contexto. 

 Logo, é no interior da intersubjetividade que os objetos de discurso são elaborados de 

forma interativa e discursiva pelos sujeitos da linguagem. Eles não possuem uma existência a 

priori, surgindo, assim, no próprio processo de construção discursiva. Nesse sentido, ―a 

referência não depende de uma ordem ideal e universal a ser nomeada, mas que há sujeitos  

sociais e culturalmente situados que produzem versões do mundo variadas, mais ou menos 

objetivadas e solidificadas.‖ (ARAÚJO, 2004, p. 214) 

 Ao empreender uma atividade discursiva, o sujeito utiliza-se do material linguístico 

disponível. As escolhas que ele faz dentro desse cardápio são importantes para seu objetivo de 

representação do mundo, para a realização da empreitada de concretização de sua proposta de 

atribuir sentido a esse mundo. As formas de referenciação são escolhidas, pois, pelo sujeito 

social em função de sua vontade de falar o mundo. Logo, o sujeito faz tais escolhas por meio 

de procedimentos estratégicos. Aos interlocutores, segundo Araújo (2004, p. 212), cabe o 

papel de colaboradores no sentido de modificar, por meio de observações e argumentos, os 

objetos abordados no processo de referenciação.  

 A fim de analisar o processo de referenciação relacionado a um referente anáfórico, 

não se pode simplesmente considerar um ―segmento linguístico‖, nas palavras da professora 

Ingedore Villaça Koch (2005, p. 16), mas sim de considerar uma informação anterior 

registrada na memória do discurso, promovendo, dessa forma, a ―recategorização dos objetos 

de discurso‖ (Op. Cit., p. 35). Assim, por meio de tal recurso, o falante constrói ou reconstrói, 

de acordo com sua intenção comunicativa, os objetos de discurso. 

 Para Charaudeau e Maingueneau, a memória mantém com o discurso uma relação 

constitutiva, definida, segundo os autores, em dois ―planos complementares: o da textualidade 

e o da história‖ (CHARAUDEAU &MAINGUENEAU, 2006, p. 325). O primeiro plano está 

ligado ao discurso, pois é nele que o sujeito falante registra e partilha com seu interlocutor os 

saberes sobre o mundo. Isso se dá principalmente pela anáfora, já que o texto constantemente 

faz remissão a dados que fazem parte de sua memória interna. Ou seja, ao longo do discurso, 

faz-se referência a um enunciado que foi dado anteriormente. O segundo plano, o da história, 

diz respeito ao que os autores definem como memória interdiscursiva, através da qual o 

sujeito se remete a referentes localizados na memória de outros textos (memória externa) e, 
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ainda, à memória de textos produzidos dentro de formações discursivas anteriores (memória 

interna), embasando-se, assim, numa Tradição.  

 Charaudeau (CHARAUDEAU & MAINGUENEAU, 2006, p. 326) apresenta três 

modalidades de memória: uma ligada aos saberes e crenças a respeito do mundo, denominada 

memória de discurso; a segunda denominada memória das situações de comunicação, 

relacionada aos dispositivos e contratos de comunicação e, por último, a memória das formas, 

a qual está ligada às maneiras de enunciar, relacionadas, pois, às questões semiológicas. 

 Através do processo de remissão textual, os objetos de discurso vão sendo construídos 

e reconstruídos, principalmente quando estas são realizadas por meio de descrições ou formas 

nominais. Assim, no interior do processo de remissão textual, a professora Ingedore Villaça 

Koch (2005, p. 35) propõe três formas de remissão textual através das quais o produtor de 

linguagem imprime orientações argumentativas em seu enunciado, de acordo com sua 

proposta enunciativa: as descrições nominais, os encapsulamentos e a remissão 

metadiscursiva.  

 A proposta enunciativa do produtor de linguagem o leva a fazer escolhas de formas 

nominais, dentre um variado cardápio, que estão de acordo com o contexto no qual está 

inserido, objetivando categorizar e recategorizar seus referentes. Tal processo exige do 

produtor a ativação de saberes culturalmente pressupostos e partilhados em relação ao 

referente, levando, assim, o interlocutor a enxergá-lo de acordo com determinados 

parâmetros. Por meio de tais recursos, o interlocutor acessa importantes informações a 

respeito dos posicionamentos e atitudes do falante, o que auxilia na construção do sentido do 

texto. É também através da descrição nominal que o locutor oferece ao interlocutor 

informações acerca do referente, as quais acredita que são desconhecidas do mesmo.  Assim, 

o emprego, por exemplo, de anáforas nominais recategoriza os objetos de discurso de acordo 

com os propósitos do sujeito falante. Outro recurso ligado à remissão textual, o 

encapsulamento, consiste em fazer uma recategorização de um termo precedente ou 

subsequente do texto, ―sumarizando-os e encapsulando-os sob um determinado rótulo‖ (Op. 

Cit., p. 39).  Já a remissão metadiscursiva é um tipo específico de rotulação, uma vez que 

enfatiza a própria construção enunciativa, sendo ―o próprio discurso tomado como seu objeto‖ 

(Op. Cit., p. 42). É por meio desse procedimento que o falante menciona um segmento 

anterior do texto, caracterizando-o metadiscursivamente. 
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 Ainda tratando de processos de construção de sentido e da funcionalidade textual, 

abordaremos também o que o linguista italiano Eugenio Coseriu, interessado nos planos 

funcionais da língua, define como três estratos do significar: o significado, o sentido e a 

designação.  

 O significado, segundo o autor (1980, p. 99), refere-se ao conteúdo de uma 

determinada palavra ou expressão, conforme o contexto linguístico de cada língua. Para esse 

estudioso da linguagem, cabe à Linguística estudar, principalmente, ―a técnica universal do 

falar como tal‖ (COSERIU, 1980, p. 94), relacionando sua pesquisa à consideração dos 

contextos extralinguísticos. 

 Já o sentido refere-se ao conteúdo propriamente expresso no texto, ou seja, às 

informações do texto ―além e através da designação e do significado‖ (COSERIU, 1980, p. 

99). Para Frege (apud ARAÚJO, 2004, p. 66), ―o sentido tem a ver com o caráter 

compartilhado da linguagem. Ele pode ser a propriedade de muitos sinais, é o ‗tesouro comum 

dos pensamentos da humanidade‖. Há, portanto, de acordo com o último, uma espécie de 

decifração das expressões linguísticas na questão do sentido. 

 Para Coseriu, a designação constitui-se uma referência às coisas do mundo que se 

localizam fora da superfície textual, ou seja, é um procedimento que se refere aos contextos 

extralinguísticos, estes, por sua vez, ligados a técnicas universais do falar. 

 Segundo os pressupostos de Coseriu, portanto, a construção do sentido de um texto 

não ocorre unicamente por meio do signo linguístico, mas sim, por considerações 

extralinguísticas às quais tal signo remete.  

 Ao tratar da questão do uso da designação no espaço midiático, no artigo intitulado 

―Designação – A ARMA SECRETA, PORÉM INCRIVELMENTE PODEROSA, DA 

MÍDIA EM CONFLITOS INTERNACIONAIS‖, Rajagopalan ( apud XAVIER, A. C.; 

CORTES, S.2003, P. 83) afirma que ―é preciso pensar além da semântica dos nomes próprios 

para encarar o fenômeno de nomeação como um ato eminentemente político‖, e não somente 

como um ato de ―etiquetagem‖ identificadora de objetos. Assim, para o linguista indiano um 

ponto de vista é impresso pelo sujeito falante no próprio ato de nomear. Relacionando tal ato 

ao da descrição, Rajagopalan (2003, P. 83) defende que  
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no momento em que é nomeado, o objeto deixa de ser exclusivo ou único, 

pois  o próprio ato de nomeação se encarrega de emprestar-lhe um atributo (a 

saber, a própria descrição – definida, no caso – utilizada para nomeá-lo), que 

é publicamente disponível e, em princípio, apto a ser aplicado a outros 

objetos.  

 Logo, o processo de designação liga-se à questão da relação entre significante e 

significado, já o sentido, como vimos anteriormente, não reside unicamente no texto, no 

entanto, é nele que o sujeito imprime sua visão de mundo. Portanto, o sentido está 

materializado na superfície textual através da qual o interlocutor se remeterá a elementos 

extralinguísticos para, enfim, empreender a construção de sentido. É interessante, a título de 

exemplo desse fenômeno de construção de sentido, transpor para a presente pesquisa, a 

análise de Rajagopalan (2003, p. 86) a respeito da manipulação da mídia em abordagens sobre 

guerras: ―Quem tem a mídia a seu lado escolhe não só os termos para designar as forças de 

cada lado, mas também, ao escolher os termos, determina quem vai desempenhar o papel do 

mocinho e quem vai desempenhar o do bandido.‖ Esse exemplo de abordagem binária reforça 

sua tese de que, no processo de designação, o locutor se posiciona politicamente a respeito de 

uma questão.  

  Enfim, tanto o processo de referenciação quanto o de designação, constituem-se 

recursos textuais que expressam o processo interpretativo que o falante constrói a respeito do 

mundo. Esses são recursos, ou estratégias, discursivos de grande importância para o sujeito 

falante na sua constante missão de construir significação sobre o mundo.  

 

 

1.3  O SER E O MUNDO: LÍNGUA, DISCURSO, SUJEITO, IDENTIDADE E 

 SILENCIAMENTO 

 

 Para a Análise do Discurso, a Língua é um fato social, fruto da interação de sujeitos, 

guiados por intencionalidades e imagens criadas a respeito de si, de seu interlocutor e a 

respeito do próprio ato de linguagem. É por meio da Língua que os sujeitos instituem-se 

enquanto identidades sociais e discursivas. Tais identidades são, por natureza, construtoras de 

sentidos sobre o mundo, o que se faz por meio do seu dizer constituído de forma e sentido.  
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 Embora ocorra uma tentativa de negar ao sujeito o direito de dizer o mundo, ele, de 

inúmeras formas, conseguirá manifestar-se por meio da construção dos discursos de 

resistência a tal censura. Nesse processo, o sujeito constrói e reconstrói sua identidade por 

meio daquele que é seu maior instrumento de poder: a língua posta em cena pelo discurso. 

 

1.3.1 Língua 

 

 Ao longo da História, esse fenômeno humano denominado língua foi definido à luz de 

diversas concepções, havendo desde aquelas que a consideram como um sistema 

independente do contexto social no qual nasce, até os estudos mais modernos que a concebem 

como fenômeno totalmente implicado pelas condições de produção, pelos sujeitos que a 

produzem, os quais estão imbuídos de intencionalidades e, ainda, das imagens que possuem 

não só a respeito de seus companheiros de interação, como também da consideração que 

fazem em relação ao próprio ato de linguagem. 

 No interior das concepções semiolinguísticas, a língua apresenta uma dupla dimensão.  

A primeira ligada à forma - convencionada pelo homem ao longo da História e passível de 

constantes mudanças e ajustes - meio pelo qual o sujeito põe em cena suas concepções de 

mundo.  A segunda diz respeito ao sentido veiculado pela forma.  Essa dimensão, segundo 

Charaudeau (2011, p.2), remete à categoria do pensamento, pois a própria construção da 

interpretação sobre o mundo é feita por meio da linguagem.  

 Rajagopalan (apud XAVIER; CORTEZ, 2003, p.176) afirma que a língua ―é algo que 

a gente cria e molda à medida que se vai falando‖. O linguista a ela atribui um caráter político 

dado pelo usuário, baseando-se no fato de que, em muitos povos, a questão da língua vincula-

se muito fortemente à questão da cidadania. 

 Para Geraldi (apud XAVIER; CORTEZ, 2003, p. 78), Língua ―é o produto de um 

trabalho social e histórico de uma comunidade. É uma sistematização sempre em aberto.‖ 

Para o estudioso de questões linguísticas, essa instabilidade caracteriza a língua, enquanto fato 

social e histórico. Assim, a língua é vista por ele como um ―produto‖ e, ao mesmo tempo, 

como instrumento de um processo de construção e reconstrução de significados por parte do 

falante no interior de seus processos interativos. 
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 A professora Ingedore (apud XAVIER; CORTEZ, 2003, p. 124) fala da dificuldade 

em definir Língua, uma vez que a concebe simultaneamente como sistema e como prática 

social. A definição de sistema, diz respeito aos níveis morfológico, fonológico e sintático, os 

quais se interrelacionam. No entanto, tal sistema, segundo ela, só se realiza em função da 

prática social.  Logo, é no interior de seus processos de interação que o homem utiliza a 

língua, enquanto que a mesma é instituída e configurada em tais práticas sociais. De acordo 

com Benveniste (1995, p. 27), 

de fato é dentro da, e pela, língua que indivíduo e sociedade se determinam 

mutuamente. O homem sentiu sempre – e os poetas frequentemente cantaram 

– o poder fundador da linguagem, que instaura uma realidade imaginária, 

anima as coisas inertes, faz ver o que ainda não existe, traz de volta o que 

desapareceu. 

 No âmbito da Análise do Discurso, para a Semiolinguística, a língua é concebida de 

acordo com sua dupla dimensão: a forma através da qual o sujeito constrói pensamento a 

respeito das coisas do mundo, ou seja, constrói significados a partir de questões ligadas às 

situações de comunicação, aos imaginários sociodiscursivos e as identidades criadas no 

interior do próprio ato de linguagem. 

 

1.3.2 Discurso 

 

 É por meio da língua que o homem materializa o discurso, ao mesmo tempo em que o 

discurso a modifica. A primeira segue uma organização própria, regida por sistemas 

morfológicos, sintáticos e semânticos numa constante inter-relacão. Já o discurso é livre de 

uma organização imposta por regras pré-estabelecidas: 

 

ele resulta da combinação das circunstâncias em que se fala ou escreve (a 

identidade daquele que fala e daquele a quem este se dirige, a relação de 

intencionalidade que os liga e as condições físicas da troca) com a maneira 

com a qual se fala. É, pois, a imbricação das condições extradiscursivas e das 

realizações intradiscursivas que produz sentido. (CHARAUDEAU, 2013, p. 

40). 

Logo, no ato humano da construção de sentidos, por meio dos seus discursos, todo 

falante necessita da língua. Esses sentidos são construídos, pois, no próprio ato de 

comunicação, em sua ação linguageira em situação de troca. 
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 Maingueneuau e Foucault enfatizam a relação do discurso com a História. Para o 

primeiro, discurso ―é uma dispersão de textos, cujo modo de inscrição histórica permite 

definir como um espaço de regularidades enunciativas‖ (MAINGUENEAU, 2008, p. 15). 

Para o segundo, é ―um conjunto de regras anônimas, históricas, sempre determinadas no 

tempo e no espaço, que definiram, em dada época, e para uma área social, econômica, 

geográfica ou linguística dada, as condições de exercício da função enunciativa.‖ 

(FOUCAULT apud MAINGUENEAU, 2008, p. 16). Maingueneau defende que há duas 

dimensões que envolvem o discurso: uma de caráter linguístico, já que remete a sistemas, 

significantes e enunciados; a outra, de caráter histórico ao oferecer o motivo para as estruturas 

de sentido manifestadas pelo discurso. 

 Essa dimensão histórica do discurso também é abordada por Van Dijk, que acrescenta 

o caráter político, ao defender que ―o discurso não é analisado apenas como um objeto 

‗verbal‘ autônomo, mas também como uma interação situada, como uma prática social ou 

como um tipo de comunicação numa dada situação social, cultural, histórica ou política.‖ 

(DIJK, 2015, p. 12) 

 Para Orlandi (2012, p. 10), o discurso é o ―ritual da palavra‖, ―(...), movimento de 

sentidos, errância de sujeitos, lugares provisórios de conjunção e dispersão, de unidade e de 

diversidade, de indistinção, de incerteza, de trajetos, de ancoragem e de vestígios.‖ Assim, é 

esse discurso, enquanto prática de linguagem, e não a gramática somente, o objeto de estudo 

da Análise do Discurso, para a qual a língua somente o é enquanto elemento no mundo, em 

suas maneiras de significar, em sua produção de sentido por um homem histórica e 

socialmente situado.  

 Ao estabelecer uma relação entre discurso e ética, Habermas faz estudos reflexivos a 

respeito de processos comunicativos – sem a fixação de um modelo ético considerado correto. 

Logo, a ética do discurso pretende descrever, a partir de uma perspectiva exterior de 

observação, marcas discursivas no processo de entendimento entre os sujeitos. Assim, 

Habermas atribui à argumentação, enquanto premissa para a produção do discurso prático, o 

meio pelo qual o sujeito introduz questões morais e éticas. De acordo com Hegel (apud 

SCHÄFER, 2009, p. 78), ―moralidade é a moral racional estabelecida pelo próprio sujeito; 

eticidade, o tipo de moral que já se tornou realidade racional em usos, costumes e relações de 

vida.‖  
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 Habermas defende a ―‗ética cognitivista‘, isto é, uma ética que se atém ao ‗potencial 

de verdade das questões práticas‖ (SCHÄFER, 2009, p. 72). Esse potencial de verdade é 

colocado por Habermas de forma metafórica - como alerta o estudioso de Habermas, Schäfer 

– estando ele ligado ao princípio de uma legislação universal de acordo com a qual o sujeito 

cria sua ética cognitivista. Assim, ―todo eu, todo sujeito, está integrado num universo de 

discurso que permite ao sujeito de uma comunidade num determinado conflito ocupar um 

lugar para além da ordem vigente, de modo que eles possam também alcançar um consenso 

sobre costumes modificados e sobre redefinição de valores‖ (SCHÄFER, 2009, p. 66). 

 Não é de nosso interesse um maior aprofundamento a respeito dos estudos sobre a 

ética e a moralidade presentes nas construções discursivas, no entanto, nos parece interessante 

para essa pesquisa trazer, ainda que de modo relativamente superficial, a visão do filósofo 

alemão, autor da Teoria da Ação Comunicativa, a respeito do discurso, cuja capacidade 

potencial ―revela-se no fato de que todos os processos políticos e democráticos de formação 

de vontade dificilmente ainda são concebíveis sem momentos de discurso‖ (SCHÄFER, 2009, 

p. 80). 

 Assim, o discurso resulta de condições históricas, sociais, ambientais. Ele é afetado 

pelo interdiscurso, pela ideologia, pelos imaginários construídos entre os sujeitos e sobre o 

próprio ato de discurso, enfim, pelas condições de produção.  É a construção de sentidos 

realizada por um sujeito histórico em constante interação, negando um estudo do discurso 

concebido como ―depósito de objetos previamente determinados‖ (ARAÚJO, 2004, p.221), já 

que é o discurso quem funda a língua, e não o inverso. Interessa, pois, à Análise do Discurso, 

estudar os modos como o sujeito constitui e é constituído pela linguagem nos processos de 

construção discursiva que revela, constrói e resgata consciências identitárias, conforme 

abordaremos na sequência. 

  

 

1.3.3 Sujeito e identidades 

  

 Os estudos sobre a noção de sujeito na Linguística configuram-se como campo 

movediço e variante, conforme as influências filosóficas, religiosas, antropológicas, 

históricas, psicológicas e sociológicas com as quais dialoga. Faremos um breve levantamento 
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da noção de sujeito – conceito caro às pesquisas sobre a linguagem ao longo da história da 

Linguística – desde a sua fundação enquanto ciência, a partir do Estruturalismo de Saussure. 

Os primeiros estudos de Saussure relegam o sujeito a um mero usuário da língua, esta 

que ―[...] é a parte social da linguagem, exterior ao indivíduo, que, por si só, não pode nem 

criá-la nem modificá-la; ela não existe senão em virtude de uma espécie de contrato 

estabelecido entre os membros da comunidade‖ (SAUSSURE, 2006, p. 22). Logo, a 

centralidade dos estudos linguísticos de Saussure reside na língua, desprezando, assim, o 

sujeito e a produção de sentidos na linguagem, devido à heterogeneidade e a inconstância de 

tais elementos – o que constituiria um problema para uma ciência positivista como a que se 

inaugurava.  

Já nos posteriores estudos de Chomsky, fundador do Gerativismo, essa submissão do 

sujeito frente à língua é substituída por uma concepção de sujeito ideal possuidor de uma 

capacidade inata da linguagem. Para o linguista, a capacidade humana de falar e entender uma 

língua (pelo menos), isto é, o comportamento linguístico dos indivíduos deve ser 

compreendido como o resultado de um dispositivo inato, uma capacidade genética e, portanto, 

interna ao organismo humano (KENEDY, 2011, p.129). Assim, de acordo com o gerativismo 

de Chomsky, o sujeito é visto como entidade ideal e homogênea, cuja capacidade linguística 

está condicionada a capacidades mentais inatas. Há aí uma concepção racionalista do sujeito, 

percebido sob o prisma somente das suas condições biológicas. 

Na sequência da história dos estudos linguísticos, o Funcionalismo introduz uma 

concepção de sujeito como ser autônomo, capaz de manipular a língua de acordo com 

intenções próprias para interagir na sociedade, sendo portador de uma individualidade e de 

uma intencionalidade. Logo, o sujeito domina o sistema da língua, assumindo, assim, uma 

perspectiva funcional dentro da situação de interação determinada sócio-culturalmente.  Na 

concepção funcionalista, o sujeito é visto pelo prisma de um falante intencional dotado de 

racionalidade e unicidade. Para Benveniste (1995, p. 286), ―É na linguagem e pela linguagem 

que o homem se constitui como sujeito; porque só a linguagem fundamenta na realidade, na 

sua realidade que é a do ser, o conceito de ‗ego‘‖. Dessa forma, o Funcionalismo também 

sofre críticas por conceber a língua como um aparelho formal de enunciação apropriado por 

um locutor egocêntrico, minimizando-se, assim, a importância de outros elementos da 

exterioridade. 

Essas rápidas considerações sobre as primeiras pesquisas da Linguística Moderna nos 

leva a perceber que cada um desses estudos elege um único foco principal. No Estruturalismo, 

o foco está na estrutura; para o Gerativismo, na competência do falante; no Funcionalismo, a 
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atenção está voltada para o uso da língua e a Teoria da Enunciação, no sujeito egocêntrico, 

isolado no ato de linguagem. Tais pesquisas desconsideram a complexidade da linguagem 

humana que envolve uma gama de fatores, inclusive os elementos sócio-históricos nos quais 

está inserida. 

São exatamente os elementos sócio-históricos que constituem os pontos centrais das 

pesquisas de Michel Pêcheux, principal pensador da linha de pesquisa que nascia na França na 

década de 60, denominada Análise do Discurso, a partir da qual o sujeito deixa de ser visto 

numa perspectiva individualista, típico das ciências positivistas que concebem objetos de 

pesquisa como prontos e acabados.  Pelo contrário, para a Análise do Discurso, o sujeito é 

dinâmico, heterogêneo, dividido entre o consciente e o inconsciente – visão herdada da 

descoberta do inconsciente por Freud e que insere a ideia de que o sujeito se define, ganha 

identidade, a partir da voz do Outro pela qual seu discurso é atravessado. 

 Além da influência de Freud, essa perspectiva de sujeito ―clivado‖, ―dividido‖ advém 

da releitura dos pressupostos freudianos empreendidos pela psicanálise lacaniana, cujo quadro 

epistemológico influenciou a fundação da Análise do Discurso. Assim, concebe-se que o 

sujeito não tem autonomia sobre seu discurso, sendo, portanto, um sujeito discursivo afetado 

pelo inconsciente e pela ideologia, visto como 

 

(...) aquele que ocupa um lugar social e a partir dele enuncia, sempre inserido no 

processo histórico que lhe permite determinadas inserções e não outras. Em outras 

palavras, o sujeito não é livre para dizer o que quer, mas é levado, sem que tenha 

consciência disso (...) a ocupar seu lugar em determinada formação social e enunciar o 

que lhe é possível a partir do lugar que ocupa. (BENTES, p.122) 
 

 A memória também tem papel relevante nessa concepção de sujeito determinado, pois 

o que o sujeito diz é atravessado por outras vozes que disseram antes em outro lugar. Esse 

interdiscurso, segundo Orlandi (2012, p.31) ―disponibiliza dizeres que afetam o modo como o 

sujeito significa em uma situação discursiva dada‖. Essa noção do ―já-dito‖ é também 

primordial para se entender o funcionamento do fazer discursivo e sua relação com os sujeitos 

e com a ideologia. 

 Para essa primeira fase da Análise do Discurso, o sujeito é constituído na interação 

histórico-social, inserido nas condições de produção do discurso e determinado pela sua 

formação social. Assim, Michel Pêcheux, influenciado pelos debates marxistas e políticos, 

partilhando convicções sobre a luta de classes, a história e o movimento social, apresenta um 

posicionamento crítico em relação aos estudos linguísticos que desconsideram tais fatores.  

Por esse motivo, a AD dessa fase foi caracterizada de ―militante‖. 
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Ao conceber que a significação é da ordem do discurso e, por conseguinte, da ordem 

do sujeito submetido a alterações conforme as posições por ele ocupadas na enunciação, para 

a Análise do Discurso pecheutiana, o sujeito e os sentidos são concebidos como históricos e 

ideológicos. Nesse sentido, o sujeito é ―inscrito em estratégias de interlocução, em posições 

sociais ou em conjunturas históricas‖ (MAINGUENEAU, 1997, p.11). Logo, a Análise do 

Discurso, influenciada pela teoria da ideologia, nessa primeira fase, considera o sujeito como 

um sujeito ideológico, desprovido de individualidade. 

No entanto, essa noção de sujeito totalmente determinado pela ideologia não é 

compactuada por outros analistas do discurso, como é o caso de Patrick Charaudeau, também 

francês, estudioso, principalmente, de discursos sociais, com destaque para o pressuposto do 

Ato de Linguagem e os papéis dados aos diferentes sujeitos que dele participam: sujeitos 

psicossociais e linguageiros, internos e externos a esse ato. 

 Nessa nova vertente da Análise do Discurso, o sujeito deixa de ser visto como 

totalmente assujeitado para ser considerado como essencialmente heterogêneo e descentrado, 

possuidor de relativa autonomia, já que nas diferentes situações de comunicação, um sujeito 

pode alternar posicionamentos de autonomia, senhor do seu discurso e, em outras, um ser 

determinado por outras vozes. Como se vê, não há aqui um radical corte epistemológico, pois 

alguns pressupostos pechetianos são mantidos, como, por exemplo, a consideração de que o 

sujeito é composto por outras vozes que o atravessam, gerando, inclusive, o conceito de 

―primado do interdiscurso‖, com a diferença de que, segundo Authier-Revuz, uma das 

primeiras estudiosas da fase pecheutiana da AD, o sujeito tenta explicar essa heterogeneidade 

devido à presença do outro no discurso, buscando harmonizar essas diferentes vozes na busca 

por uma unidade, ainda que ilusória (CHARAUDEAU & MAINGUENEAU, 2006, p. 266). 

Os estudos de Charaudeau pretendem compreender como o ser humano acessa as 

informações disponíveis, como partilha suas visões de mundo, como produz conhecimento e 

como interage com seus parceiros nas diferentes situações discursivas. Nesse sentido, o 

sujeito ganha o estatuto de núcleo da linguagem, sendo ―aquele que ‗fala‘ a linguagem e é 

falado por ela‖ (CHARAUDEAU, 2010, p. 26), num processo de significação do mundo pela 

linguagem, no interior da qual esse sujeito é constituído. 

Para o estudioso (2010), esse processo de significação do mundo – o discurso –  se dá 

em um lugar de encenação discursiva que corresponde à expectativa da troca linguageira entre 



68 
 

parceiros em determinadas circunstâncias que sobredeterminam
6
 parcialmente esse sujeito na 

medida em que o condicionam, o coagem pelo contrato de comunicação, de acordo com o 

qual é conduzido a se comportar dentro do campo discursivo. No entanto, esse sujeito não é 

visto como totalmente assujeitado por essas circunstâncias.  Ele é, ao mesmo tempo, livre para 

se ―individuar‖, o que o induz a utilizar-se de estratégias para ratificar tal liberdade. 

Logo, esse sujeito é visto de forma diferente dos primeiros pressupostos da Análise do 

discurso que o conceitualizam como totalmente assujeitado pela ideologia no interior de uma 

sociedade dividida entre dominadores e dominados, cabendo, pois, ao sujeito o papel de 

assumir um desses posicionamentos.  Para Charaudeau, o sujeito alterna esses papéis 

conforme a posição que ocupa no espaço discursivo. Assim, nos estudos de Análise do 

Discurso de Charaudeau, o sujeito ganha relativa autonomia ―como ser pensante, como núcleo 

do conhecimento, lugar de produção da significação linguageira, para o qual essa significação 

retorna a fim de constituí-lo. O sujeito é, pois, uma abstração da produção/interpretação da 

significação, especificada de acordo com os lugares que ele ocupa no ato linguageiro.‖ 

(CHARAUDEAU, 2010) 

 

 Para tratar da questão da identidade, Charaudeau (2009) afirma que é o discurso que 

funda a língua, e não o contrário, como muitos concebem. Para ele, essa segunda concepção 

anula a consideração de sujeito enquanto produtor de fala, aquele que põe em cena a sua 

identidade social, a qual é instituída por meio da identidade discursiva, conforme 

abordaremos a seguir. 

 Para a Análise do Discurso, não há como estudar a questão da identidade sem a 

consideração de dois outros conceitos: o de sujeito e de alteridade. O primeiro diz respeito ao 

ser pensante, aquele que se que coloca discursivamente como ―eu‖. A noção de alteridade 

está imbrincada com a primeira, uma vez que esse ―eu‖ só se reconhece pela oposição do 

―outro‖.  Ou seja, ―não há consciência de si sem consciência da existência do outro (...) é na 

diferença entre ‗si‘ e o ‗outro‖ que se constitui o sujeito‖ (CHARAUDEAU & 

MAINGUENEAU, 2006, p. 266). No contexto estudado nesta pesquisa, as identidades 

agricultor familiar e população tradicional sedimentam-se a partir da implantação da 

APAMC quando ocorre um processo de alteridade com os ambientalistas, uma vez que esses 

últimos tentam anular as primeiras por meio da negação de seus hábitos tradicionais, de 

acordo com nossas inferências. 

                                                           
6
 Em minicurso promovido pela Universidade Federal Fluminense em 08/06/2015, Patrick Charaudeau afirma 

que o sujeito está sobredeterminado somente em parte, uma vez que ele pode desenvolver estratégias de 

resistência. 
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 É, segundo Charaudeau, nesse princípio da alteridade que reside um ―paradoxo‖, pois, 

ao mesmo tempo em que o sujeito necessita do outro para estabelecer-se enquanto tal, 

tomando, dessa forma, consciência de si próprio, esse mesmo sujeito ―desconfia‖ do outro. 

Essa desconfiança leva o sujeito a rejeitar o outro ou, por outro lado, tenta torná-lo seu igual 

para acabar com a diferença. No entanto, ao negar ou igualar o outro a si mesmo, o sujeito 

arrisca-se em perder o que Charaudeau denomina de ―consciência identitária‖, já que a mesma 

só se alcança através da diferenciação. É por meio desse duplo fenômeno de construção de 

identidade que se instaura um jogo de regulação entre a aceitação ou rejeição do outro.  

  A identidade do sujeito do discurso, segundo ele, é construída de duas formas: uma 

identidade ―pessoal‖ e uma identidade de ―posicionamento‖. A primeira se subdivide em 

―identidade psicossocial‖ e ―identidade discursiva‖. A ―identidade psicossocial‖, pertencendo 

ao âmbito externo ao ato de linguagem, é aquela que particulariza o sujeito de acordo com 

traços de idade, sexo, estatuto, posição na hierarquia social, suas características afetivas e 

legitimidade, ―isso tudo em relação de pertinência com o ato de linguagem‖ 

(CHARAUDEAU & MAINGUENEAU, 2006, p. 266).  Já a ―identidade discursiva‖, 

localizada no âmbito interno, é aquela ligada ao conceito de sujeito enunciador. A articulação 

desses traços internos e externos faz surgirem as estratégias discursivas. A posição que o 

sujeito assume no campo discursivo, de acordo com os sistemas de valor que nesse campo 

circulam, é denominada por Charaudeau de identidade de posicionamento. Assim, a 

significação do discurso é construída não só pela identidade social do sujeito que fala, mas 

também pela identidade discursiva do mesmo.  

 A identidade social necessita do reconhecimento do outro, pois é ele que legitima o 

sujeito a ter o direito à palavra. Logo, um sujeito pode ou não ser reconhecido pelos demais, 

conforme os valores que circulam entre eles. O reconhecimento depende de normas que 

atribuem funções, posições, papéis aos sujeitos. A legitimação pode ocorrer, por outro lado, a 

partir do reconhecimento da importância de um integrante da comunidade, fato que atribui-lhe 

um valor social. Portanto, a identidade social é um fenômeno que nasce no reconhecimento, 

na atribuição e na construção de saberes institucionalmente instaurados. Para Charaudeau, ―a 

identidade social é em parte determinada pela situação de comunicação: ela deve responder à 

questão que o sujeito falante tem em mente quando toma a palavra: ‗Estou aqui para dizer o 

quê, considerando o status que me é conferido por essa situação?‖(CHARAUDEAU, 2009) 
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 Já a identidade discursiva, de acordo com os pressupostos da Semiolinguística, está 

ligada à forma com a qual o sujeito falante produz seu ato de fala, o que faz a partir de três 

estratégias: a de ―credibilidade‖, a de ―captação‖ e a de ―legitimação‖.  

 A estratégia de ―credibilidade‖ relaciona-se à questão do ethos, pois, para que o falante 

obtenha a confiança do interlocutor, ele precisa criar uma imagem de um ser sincero e digno 

do reconhecimento como aquele que diz uma ―verdade‖. Para isso, o sujeito pode assumir 

diferentes atitudes no discurso: a de neutralidade, a de distanciamento e a de engajamento. 

Ele pode transvestir-se de uma posição de neutralidade, isentando-se, assim, de qualquer 

julgamento ou avaliação pessoal acerca do assunto tratado. Pode assumir também uma postura 

de distanciamento a respeito do que enuncia, mantendo-se racional diante do objeto de 

discurso. Por fim, ele pode colocar-se no discurso, transparecendo uma atitude de 

engajamento, tomando uma posição, de forma consciente ou não, a respeito do assunto 

tratado. Essa última atitude cria o ethos de um sujeito ―como um ser de convicção‖ 

(CHARAUDEAU, 2009), convicção que se confunde com o valor de verdade do discurso e 

que pode influenciar o interlocutor. 

 As atitudes anteriormente descritas estão, no ato de linguagem, submetidas a atitudes 

de demonstração, impondo argumentos para que o interlocutor aceite e se submeta, sem 

objeções à ―verdade‖ apresentada pelo sujeito falante. Assim, a persuasão significa a inserção 

do interlocutor em um conjunto de evidências inquestionáveis. 

 Quando não ocorre uma relação de autoridade entre os sujeitos da linguagem, há uma 

estratégia de captação, através da qual o falante deseja assegurar-se de que seu interlocutor 

adere às suas ideias e opiniões. Por isso, sua conduta será a de fazê-lo aceitar, por meio da 

persuasão, seu projeto de intencionalidade, levando o interlocutor a recorrer à razão. É 

também ao utilizar a estratégia da sedução que o sujeito falante pode convencer seu 

interlocutor, o que se dará por meio da mobilização de sentimentos e emoções.  

 A noção de captação, de acordo com a semiolinguística, possui dois valores, conforme 

o uso que o sujeito falante dela faz: um valor que está de acordo com a concepção retórica 

para captação do interlocutor; o outro, a partir de uma concepção interdiscursiva. Conforme a 

concepção retórica, a fim de seduzir ou persuadir seu interlocutor, o sujeito falante  

pode escolher dois tipos de atitude: (a) polêmica, que o leva a questionar 

certos valores que seu parceiro defende (ou um terceiro a que faz referência), 

ou a questionar a própria legitimidade do parceiro; (b) dramatização, que 

leva sujeito a colocar em prática uma atividade discursiva feita de analogias, 
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de comparações, de metáforas etc., e que se apoia mais em crenças do que em 

conhecimentos para forçar o outro a experimentar certas emoções‖. 

(CHARAUDEAU & MAINGUENEAU, 2006, p. 93).   

 Portanto, ao lançar mão das estratégias de captação, o locutor organiza seu discurso de 

forma que se adeque à situação de comunicação.  De acordo com a concepção das relações 

interdiscursivas relacionadas aos valores atribuídos pelo sujeito à captação, há, segundo 

Maingueneau e Charaudeau, duas formas de reinvestimento de um texto ou gênero discursivo 

fonte em relação a outros: a captação e a subversão. A primeira constitui-se na transferência 

da autoridade do discurso reinvestido para o texto ou gênero original; por outro lado, através 

da subversão, o locutor tem a possibilidade de desqualificar a autoridade do texto ou gênero 

origem.  No âmbito da Análise do Discurso, ―o discurso reinvestido não é qualquer um, mas 

um discurso que foi escolhido porque é precisamente a captação ou a subversão desse 

discurso que é crucial para a legitimação do discurso reinvestidor.‖ (CHARAUDEAU & 

MAINGUENEAU, 2006, p. 94). 

 Ao tentar se colocar em posição de autoridade enquanto sujeito que fala, o locutor 

mobiliza a estratégia de legitimação, a fim de instituir-se enquanto sujeito com ―direito à 

palavra‖ frente a seu interlocutor. Essa legitimação pode advir de uma situação concreta, 

como em uma conversa cotidiana na qual os participantes possuem o direito de se manifestar 

de acordo com as condições da própria conversa. Por outro lado, a legitimação pode advir de 

do lugar que é atribuído, por uma instituição, ao locutor.  Pode ser, ainda, que esse locutor 

seja obrigado a construir essa legitimidade diante de seu interlocutor. 

 Essas três formas de estratégia instituem uma identidade discursiva em particular, 

única, enquanto que o contrato de comunicação constrói formas convencionais de identidades 

discursivas de acordo com esse próprio contrato.  

 Dentre as atitudes discursivas para obter a adesão do interlocutor, o sujeito pode fazer 

opções dentre as três seguintes: a polêmica, por meio da qual o falante estrategicamente 

refuta, por antecipação, os valores de seu interlocutor; a segunda atitude é a de sedução, 

através da qual o falante seduz seu interlocutor ao criar imaginários com os quais esse 

interlocutor se identifica e, por fim, a terceira constitui-se de uma atitude de dramatização 

pela qual o falante mobiliza as emoções do interlocutor através da referência a ―dramas da 

vida‖, contando-os de acordo com ―valores afetivos socialmente compartilhados‖ (op.cit.). A 

respeito dessa última estratégia, Charaudeau (2013a, p. 89) afirma que 
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é à medida que as emoções correspondem a representações sociais, 

constituídas por uma mistura de julgamentos, de opiniões e de apreciações, 

que elas podem desencadear sensações e comportamentos, que elas podem 

ser utilizadas para tentar seduzir, ameaçar, aterrorizar, enfim, atrair um 

interlocutor ou auditório. 

 Desse modo, Identidade discursiva e identidade social mantêm-se imbricadas, pois no 

processo de produção de linguagem, o sujeito mobiliza sua identidade enquanto ser social 

para instituir-se no discurso por meio de estratégias ligadas ao modo como toma a palavra, 

como organiza seu discurso e na colocação em jogo dos imaginários sociodiscursivos. O 

resultado dessa imbricação é uma identidade única que diz o que é ou, por outro lado, uma 

identidade dupla na qual o dito não corresponde ao que o sujeito é efetivamente. Há, ainda, 

uma terceira identidade em que o dito encobre o verdadeiro ser.  

 O modelo comunicacional de Análise do Discurso, proposto pela Semiolinguística, 

leva em conta essas diferenças entre a identidade discursiva e a identidade social. Tal 

proposta considera, de um lado, as competências comunicacional, semântica, discursiva e, 

ainda, a competência semiolinguística e, por outro lado, as estratégias discursivas. A 

competência comunicacional corresponde à capacidade, por parte do sujeito, de 

reconhecimento da estrutura da situação de comunicação, bem como das restrições a ela 

inerentes. A competência semântica diz respeito à organização e tematização dos diversos 

saberes possuídos pelo sujeito falante. É por meio da competência discursiva que o sujeito 

tem a possibilidade de organizar seu discurso na modalidade enunciativa, argumentativa e/ou 

narrativa em conformidade com a situação de comunicação, construindo, por meio destas, 

uma identidade discursiva. De acordo com Charaudeau (CHARAUDEAU & 

MAINGUENEAU, 2006, p. 102), ―a competência discursiva ―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.‖ 

   No entanto, Maingueneau (CHARAUDEAU & MAINGUENEAU, 2006, p. 102) faz 

uma maior restrição ao conceito de competência discursiva, ao defini-la como ―aptidão, 

historicamente definida, de um sujeito para produzir e interpretar enunciados que decorrem de 

uma formação discursiva determinada (concebida em termos de posicionamento)‖.  

 É, ainda, por meio da competência semiolinguística que o sujeito tem a oportunidade 

de escolher as formas com as quais construirá seu ato de linguagem, formas que estarão 

submetidas às restrições da língua, à situação de comunicação e à própria organização do 
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discurso. Ela ―exige de todo sujeito que comunica a aptidão para manipular-reconhecer as 

formas dos signos, suas regras de combinação e seu sentido‖ (CHARAUDEAU & 

MAINGUENEAU, 2006, p. 102).  

   

1.3.4  O polêmico – atitude e identidade discursivas 

 

 Dentre as estratégias discursivas anteriormente destacadas, abordaremos com maior 

ênfase o polêmico – no masculino, funcionando como substantivo, por referir-se a uma 

determinada organização do discurso que, de acordo com a concepção de Charaudeau, 

implica o interlocutor ao usar argumentos que o questionam tanto como indivíduo quanto 

como sujeito que se posiciona frente ao objeto questionado pelo locutor. O polêmico é, pois, 

um debate no qual o outro é posto à prova, e não simplesmente uma troca de argumentos num 

debate de ideias.  Para definir esse ―regime do discurso, em que a fala tem um claro objetivo 

de refutação‖ (op. cit. p. 380), o semiolinguista cita Kerbrat-Orecchioni, a qual defende que 

―o discurso polêmico é um discurso desqualificador, o que quer dizer que ele ataca um alvo e 

põe a serviço desse objetivo pragmático dominante [...] todo o arsenal de seus procedimentos 

retóricos e argumentativos.‖ (KERBRAT-ORECCHIONI apud CHARAUDEAU & 

MAINGUENEAU, 2006, p. 143). No entanto, além da consideração desses mecanismos 

discursivos do polêmico, torna-se necessário conhecer toda a cena de enunciação que envolve 

tal estratégia discursiva: ―o modo pelo qual o enunciador legitima o lugar de onde fala, o 

modo pelo qual atinge seu adversário, o modo pelo qual legitima a própria relação 

polêmica...‖ (op. cit. p. 380). Ainda segundo a autora, para que ocorra o que denomina 

enunciado polêmico, é necessário que o mesmo tenha o teor de ataque, de forma agressiva e 

veemente – por vezes insultuoso e agressivo, de um alvo, contra o qual se sustenta um 

discurso contrário. 

 Para Maingueneau, o polêmico ―pertence essencialmente aos ‗gêneros instituídos‘, e 

não à conversação, à interação oral espontânea‖ (MAINGUENEAU, 2010, p. 189). Ao 

contrário, para o pesquisador ―de um ponto de vista lexical, ‗polêmica‘ ou ‗polemizar‘ se 

empregam para conflitos nos quais as questões estão situadas além dos indivíduos que 

interagem‖ (op. cit., p. 190). Ele explica que o discurso polêmico é sempre público, sendo seu 

―aspecto espetacular próprio às ‗passagens de bravura‘ um dos seus traços estilísticos 
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constantes‖ (CUSIN apud MAINGUENEAU, 2010, p. 190). Além disso, há uma diferença 

marcante entre o discurso polêmico e um mero ―bate-boca‖, uma vez que o primeiro se 

caracteriza por uma certa permanência no tempo, pressupondo uma sequência de trocas,  

enquanto que o segundo é efêmero. Maingueneau estabelece três dimensões para o polêmico 

as quais abordaremos, de forma breve, a seguir: a sequência ―enunciativo-pragmática‖, a 

―sociogenérica‖ e a ―semântica‖.   

 A dimensão enunciativo-pragmática do polêmico está ligada, segundo ele, à ênfase 

dada ao polêmico, o que não se encontra exclusivamente nas marcas enunciativas, mas na 

força ilocucional da enunciação, atribuindo sentido a essas marcas. Essa dimensão está ligada 

à questão dos lugares, papéis, normas que envolvem um ato de linguagem, remetendo, pois, 

ao aspecto teatral do discurso polêmico que pressupõe a existência de um terceiro elemento 

no debate: alguém que considera as regras que normatizam o debate. Para Maingueneau 

(2010, p. 192), ―o simples fato de sustentar uma polêmica pressupõe pragmaticamente que há 

uma crise na comunidade em questão, que os valores que a fundam estão ameaçados.‖ Para o 

analista do discurso, uma polêmica ganha relevância de acordo com a sua duração ou 

repercussão. Os sujeitos envolvidos tendem a deixar de considerar apenas a superficialidade 

dos motivos em questão para recorrer a fundamentos mais amplos. Assim, o polemista deseja 

construir uma imagem de voz enunciadora autorizada que 

 

vai receber a caução de um princípio superior (Deus, a Pátria, a Razão, a Arte 

etc.), princípio que não pode ser eleito por uma só pessoa, mas ser 

reconhecido por um número maior. O polemista inscreve-se na filiação de um 

poder superior, a ele e a todos, que ele não precisa justificar. Se tivesse de 

fazê-lo, toda a força ilocucionária seria diminuída, se não anulada. 

(GARAND apud MAINGUENEAU, 2010, p. 192) 

 O polêmico está ligado a uma dinâmica de trocas, já que constitui-se no sentido de que 

constrói  um discurso que repercute a respeito de um primeiro, o qual caracteriza-se como um 

detonador/provocador  de questionamentos por parte do interlocutor e que irão gerar, pois, o 

discurso polêmico como resposta que motivará, por sua vez, outras respostas.  

 A dimensão sociogenérica do polêmico relaciona-se às práticas discursivas efetivas, 

construídas em um determinado lugar e tempo, além de sua inscrição numa teia de outros 

discursos que lhe fornecem sentido. Portanto, o polêmico se dá num quadro comunicacional 

de um dado momento, estando, assim, ligado ao arranjo sócio-histórico e ao motivo do 

conflito. Ele, ainda, implica um gênero inserido em um suporte e em lugares onde é difundido 
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– fato que lhe determina uma forma de existência. De acordo com Maingueneau, o polêmico, 

para um espaço histórico dado, desenha uma configuração característica: ―sobre o que 

polemiza (...)? quem polemiza? Em quais suportes passando por quais circuitos? etc.‖ (Op. 

Cit., p. 194) 

 Por fim, os estudos de Maingueneau sobre o polêmico pressupõem a dimensão 

semântica. A partir dela, destaca-se a identidade semântica do discurso polêmico, 

considerando a ligação desse tipo de interação ao modo de funcionamento dos discursos 

construídos de acordo com posicionamentos em situações de conflito. Logo, o que interessa e 

é destacado, nesse âmbito, são as identidades que, ao mesmo tempo, pressupõem e constroem 

conflitos. Nesse tipo de construção, uma determinada identidade discursiva sofre uma 

ameaça. Assim,  

para que haja polêmica, é necessário que sujeitos que ocupam certo lugar 

percebam tais ou tais enunciados como intoleráveis do ponto de vista desse 

lugar, a ponto de julgarem necessário entrar em conflito com a suposta fonte 

desses enunciados. A partir daí, o analista é levado a valer-se de hipóteses 

fortes sobre a discursividade, o interdiscurso e a fronteira constitutiva da 

identidade‖ (MAINGUENEAU, 2010, p. 196) 

 Portanto, a relação com o outro é constitutiva da identidade de posicionamento, é 

somente por meio do discurso que o sujeito constrói sua confrontação com o ―adversário‖ a 

partir de um ―simulacro‖, criado pelo discurso, que visa desqualificá-lo.  

 Assim, é pela ótica da dimensão semântica que Maingueneau propõe a análise da 

identidade posta em jogo na construção do discurso polêmico.  

 De acordo com Maingueneau, essas três dimensões –  que considera indissociáveis –  

do polêmico interessam à Análise do Discurso, embora muitos estudiosos as considerem de 

forma isolada. Defende, ainda, que o estudo dessas três dimensões exige diferentes 

instrumentais teóricos, destacando a Análise do Discurso, aliada à História e a Sociologia, 

como linhas de pesquisa mais pertinentes à análise da dimensão sociogenérica.  

 Portanto, um discurso polêmico é construído em situações de comunicação nas quais o 

interlocutor, por motivos de discordância em relação ao discurso proferido, refuta não só a 

própria mensagem, como também a identidade discursiva do locutor, pondo-a à prova. Os 

estudos a respeito do polêmico interessam, pois, à presente pesquisa na medida em que temos 

em nosso corpus discursos construídos exatamente com o intuito de refutar os 
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posicionamentos de sujeitos que, segundo os interlocutores, são passíveis de questionamento, 

inclusive no âmbito de suas identidades. 

 O sujeito comunicante tem a possibilidade de colocar-se discursivamente de acordo 

com as normas convencionais postas pelo contrato de comunicação ou negar tais normas, 

instituindo-se, dessa forma, como identidade específica.  

 Em relação à questão da identidade, Charaudeau adverte que esse é um estudo 

complexo, uma vez que ela pode ser construída a partir do cruzamento de olhares entre os 

sujeitos envolvidos na situação de comunicação e, ainda, porque, segundo ele, o ser humano 

sente necessidade de essencializar a si mesmo e ao outro numa identidade única, o que não 

passaria de uma ilusão. Como alternativa para essa problemática, o linguista propõe estudos 

de traços identitários que se dividem em psicossociais e discursivos. Dessa forma, o analista 

está livre do risco da ―essencialização‖. Portanto, na presente pesquisa, nos guiaremos, 

durante a análise do corpus, pelo levantamento e estudo dos traços psicossociais e discursivos 

dos sujeitos dos atos de linguagem. 

  

1.3.5 O silenciamento de sujeitos, logo, de identidades  

 

 A Análise do Discurso também se interessa pela questão do implícito e do silêncio. 

Para a presente pesquisa, interessam os estudos sobre a questão do silenciamento, termo que, 

segundo, Orlandi (2007, p. 29) está relacionado ao que denomina de “política do silêncio”. 

Silêncio aqui não como falta de palavras, mas como negação do direito do interlocutor de 

manifestar outro discurso, ou seja, de repercutir a respeito do discurso dado. 

 A dimensão política do silenciamento relaciona-se, de acordo com a autora, ao 

gerenciamento de atitudes ligadas a ações como ―tomar a palavra‖, ―tirar a palavra‖, ―obrigar 

a dizer‖, ―fazer calar‖, ―silenciar‖ (ORLANDI, 2007, p.29). Esse tipo de política resulta em 

uma dupla dimensão observável: aquela ligada ao opressor que preside tais posicionamentos 

e, por outro lado, à dimensão do oprimido, objeto-alvo da política de silenciamento. A última 

pressupõe a negação do direito de fala, por meio da qual é possível ao sujeito se posicionar 

acerca de um fato e, inclusive, acerca do próprio fato de ser silenciado. O silenciamento 

constitui censura que, nas palavras da autora, ―é a interdição da inscrição do sujeito em 
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formações discursivas determinadas, isto é, proíbem-se certos sentidos porque se impede o 

sujeito de ocupar certos lugares, certas posições.‖ (op. cit. p. 104) 

 Assim, a partir do momento em que há o impedimento de o sujeito se inscrever em 

uma determinada formação discursiva, está ocorrendo censura, através da qual é usurpada do 

sujeito a chance de ocupar uma posição na sociedade. Com esse fenômeno, a identidade do 

sujeito, que é considerada por Orlandi como um ―movimento‖, é afetada, uma vez que esse 

sujeito passa a não se identificar com nenhum lugar do dizer - lugar de representação social- 

onde tem o poder de ser autor e responsável por esse dizer. Logo, a censura não é um fato 

individual, mas sim, um fato discursivo inserido no âmbito das formações discursivas. 

Portanto, ―ela sempre se dá na relação do dizer e do não poder dizer, do dizer de ‗um‘ e do 

dizer do ‗outro‘. É sempre em relação a um discurso outro (...) que um sujeito será ou não 

autorizado a dizer.‖ (op. cit., p. 104-105) 

 A professora Orlandi defende que o termo censura é um fato de linguagem que está 

relacionado ao uso da palavra, tanto na esfera privada, quanto na pública. Esse uso ocasiona a 

produção de efeitos de sentido por meio da divisão ―entre sentidos permitidos e sentidos 

proibidos‖ (op.cit., p. 93).  Para a autora, no quadro da Análise do Discurso, o que é relevante 

é a análise do funcionamento do discurso na produção de sentido, e não um estudo 

interpretativo do conteúdo desse discurso. Esse tipo de estudo, segundo a autora, está filiado a 

uma visão de que há transparência na linguagem, existindo uma ideologia ocultada no 

discurso, a qual será descoberta pela via da interpretação do conteúdo. Para a Análise do 

Discurso, ao contrário, ―... se não nos prendemos aos conteúdos, podemos procurar entender o 

modo como os textos produzem sentidos e a ideologia será então percebida como o processo 

de produção de um imaginário.‖ (op. cit. p. 96) 

 Para a Análise do Discurso, de acordo com Orlandi, a ideologia está ligada à 

interpretação que considera as condições específicas da produção discursiva, as quais, por 

outro lado, dão um ar de sentido único e verdadeiro, relacionados aos sentidos já 

estabelecidos e, por isso, considerados naturais pela sociedade. Ou seja, essa naturalidade , 

na verdade, é  uma fabricação histórica. Ao analisar a questão da diferenciação entre o lugar 

do real e a representação social no âmbito do discurso político, Patrick Charaudeau também 

pressupõe essa naturalização fabricada pela história, ao estabelecer uma definição de 

ideologia como 
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um modo de articulação entre significação e poder, que tem quatro fundações: uma 

legitimação, que consiste em racionalizar sua própria legitimidade para justificar-se e 

significar sua posição de dominação; uma dissimulação, uma vez que essa atividade de 

racionalização acaba por mascarar as relações de dominação; uma fragmentação, uma vez 

que essa dissimulação acarreta a oposição dos grupos entre si; enfim, uma reificação, uma 

vez que essa racionalização tende a naturalizar a história como se ela fosse atemporal. 

(CHARAUDEAU, 2013, p. 192) 

 Embora ressalvando que são filiados a diferentes quadros de Análise do discurso, 

Charaudeau (2013, p.192) considera a noção de ideologia pressuposta por Teun Van Dijk, ao 

referir-se aos fenômenos das ideologias como ―crenças sociais partilhadas pelas coletividades 

sociais específicas ou ‗grupos‘ (DIJK apud CHARAUDEAU, 2013, p. 193). Assim, o 

semiolinguista considera a noção de ideologia relacionada à representação social como 

fenômeno cognitivo-discursivo geral, que produz sistemas de saber diferenciados como 

saberes de conhecimentos e saberes de crença. 

 O discurso se configura como a materialização da ideologia, enquanto que a língua 

materializa o discurso. Ocorre, assim, uma relação entre língua, discurso e ideologia e 

―consequentemente, o discurso é o lugar em que se pode observar essa relação entre língua e 

ideologia, compreendendo-se como a língua produz sentidos por/para sujeitos‖ (ORLANDI, 

2012, p.17). 

 Relacionando a questão da materialidade discursiva, Orlandi cria o termo língua de 

espuma para definir ―uma língua vazia, prática de um sentido imediato em que os sentidos 

não ecoam‖ (ORLANDI, 2007, p. 99). Quando ocorre o uso dessa forma de língua, o sujeito 

interlocutor é privado do direito de repercutir a respeito da mensagem, pois diante dela e da 

realidade que a mesma faz surgir, outras construções de sentido são impedidas. É o que ocorre 

na ditadura militar brasileira, como exemplo oferecido pela autora. No entanto, a língua de 

espuma pode ser usada em qualquer situação em que a expressão totalitarista se impõe.  

 Assim, por meio da censura, é negado ao sujeito o direito de se inscrever em 

determinadas formações discursivas e, ao serem proibidas certas produções de sentido, ele é 

privado de ocupar determinados lugares e posições. Logo, no ato de censurar transparecem 

sempre e de forma relevante a questão da relação com o Outro. Diante dessas situações nas 

quais o direito de manifestação é negado, o interlocutor, no entanto, possui a capacidade de 

resistir a essa imposição, gerando, assim, o ―Discurso da Resistência‖ (op.cit. p. 101), como 

resposta às políticas de silenciamento, que se relacionam à questão da divisão do dizer e do 

não dizer . 
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 Por maior que seja a força da censura, o sujeito possui o poder de a ela resistir. Tanto a 

censura quanto a resistência podem ser objetos de análise no que diz respeito ao processo de 

produção de sentido. Assim, como vimos, esse processo de produção é construído por meio 

da indissociável relação entre forma e sentido. Uma determinada situação social é dita por 

meio da forma e do significado. Há, conforme Van Dijk (2015, p.13), ―casos nos quais as 

estruturas de dominação influenciam não só as opções ou variações do uso linguístico ou do 

discurso, mas também os sistemas semióticos ou discursivos como um todo, os gêneros e 

outras práticas sociais.‖ 

 Relacionamos aqui essa capacidade de resistência aos pressupostos da 

Semiolinguística no tocante à análise dos circuitos interno e externo da linguagem. Patrick 

Charaudeau (2013, p. 70-71) analisa os dados internos do ato de discurso, defendendo que ao 

sujeito cabe a responsabilidade de lidar com as restrições situacionais a fim de construir seus 

discursos em função dos comportamentos linguageiros esperados ―quando os dados externos 

da situação de comunicação são percebidos, depreendidos, reconhecidos.‖ Ele divide tais 

comportamentos em três espaços: o de locução, o de relação e o de tematização. O primeiro 

desses espaços, é o lugar da tomada da palavra, é onde o sujeito se institui como falante. É o 

espaço através do qual esse sujeito ―deve, de algum modo, conquistar seu direito de poder 

comunicar‖. (op. cit., p. 71). O espaço de relação relaciona-se à construção da própria 

identidade tanto de locutor, quanto de interlocutor, instaurando-se as ―relações de força ou de 

aliança, de exclusão ou de inclusão, de agressão ou de conivência com o interlocutor.‖ (op. 

cit., p. 71). Já o espaço de tematização relaciona-se ao tema da troca comunicativa. Sendo 

esse tema imposto pelo contrato de comunicação, cabendo ao sujeito falante aceitá-lo, rejeitá-

lo, deslocá-lo ou, ainda, propor um outro tema. Ao fazer uma dessas escolhas, o sujeito pode, 

para isso, escolher um dos Modos de organização discursivo ou um modo de intervenção de 

acordo com as restrições situacionais.  

 Portanto, a capacidade de resistência se faz no circuito interno do ato de linguagem, 

lugar do dizer através do qual o sujeito possui o poder de elaborar discursos que constroem 

sujeitos capazes de reagir a situações que considerem opressivas. Nessa interação entre 

sujeitos, os discursos de censura e de resistência são construídos de acordo com o grupo 

social aos quais tais sujeitos pertencem.  

 Para Maingueneau (1984, apud ORLANDI, 2011, p. 110), ―em Análise do Discurso 

não se pode pensar a existência de um discurso apartado do grupo social que o sustenta; nem 
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se trata tampouco de um discurso preexistente que é gerido por um grupo social 

determinado‖. Segundo o analista, a prática discursiva organiza-se de dois lados que se 

constituem reciprocamente: o povo, enquanto grupo social, e a textualidade, enquanto 

discurso social. Nessa linha de estudo, o autor torna-se personagem do discurso social, sendo, 

assim, portador de uma função social. Entretanto, no imaginário social, o conceito de autor é 

definido como elemento que está na origem do discurso, produzindo sentido e 

responsabilizando-se por ele a partir de tal lugar. 

 Portanto, a censura mantém a dualidade de instituir-se sobre o dizível e, ao mesmo 

tempo, sobre o discurso de resistência. A política do silêncio é construída a partir da proibição 

de se dizer o dizível.  Para a professora Orlandi (2007, p. 111), os termos censura e 

resistência aproximam-se, pois coexistem na mesma área de sentidos. 

 É na materialidade e nos sentidos históricos dos signos produzidos em contextos de 

políticas de silenciamento que são construídos os discursos de resistência nos quais as 

palavras ganham outros sentidos. Para Orlandi (2007, p. 131), ―o silenciado tem uma 

materialidade histórica presente nos mecanismos de funcionamento dos discursos e em 

processos de significação‖. Conclui-se, então, que, para a Semiolinguística, a questão da 

censura e da resistência é, pois, particularmente interessante enquanto objeto de estudo, uma 

vez que forma e sentido instituem e são instituídos nesse jogo de poder. 

 A censura contribui para a constituição da identidade, uma vez que, como dito 

anteriormente, é por meio da própria censura que se cria o discurso da resistência que  

relaciona-se ao processo de criação de novos sentidos os quais instituem identidade. Tal 

identidade, que, por sua própria natureza, é ativa, vai sempre encontrar uma forma e um 

espaço para manifestar-se, por maior que seja o poder da opressão que censura o dizer. Dizer 

esse que, por sua vez, institui a identidade do sujeito. É por meio da censura que intensifica-

se, portanto, a relação do sujeito com sua própria identidade seja enquanto indivíduo, seja 

enquanto identidade coletiva.  

 Em discursos de resistência aparecem diversas construções discursivas que fazem 

surgir outros sentidos a construções corriqueiramente utilizadas ou, ainda, constroem-se 

estereótipos. Para Orlandi (2007, p. 125), o estereótipo é visto como ―ponto de fuga possível 

de sentidos (...) como lugar em que trabalham intensamente as relações da linguagem com a 

história, do sujeito com o repetível, da subjetividade com o convencional‖.  É por meio do 
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estereótipo que é possível ao sujeito, em situações de autoritarismo, resistir sem expor sua 

identidade, que se camufla no interior do senso comum. 

 É possível fazer uma correlação entre os discursos de resistência e os pressupostos de 

Maingueneau a respeito do polêmico, uma vez que tal tipo de discurso constitui-se como a 

autopermissão do sujeito a uma repercussão a respeito da tentativa de silenciamento por parte 

de um outro sujeito. 

 Os discursos de censura ou de resistência –  face inseparável do primeiro – produzidos 

em contextos de expressão do totalitarismo constituem-se como um universo de elaboração de 

outros sentidos por parte de um sujeito que, por força da própria política de silenciamento, 

põe à prova sua identidade, relacionando-se com ela também de outras formas.  

 Uma de nossas hipóteses é a de que os sujeitos-agricultores e os sujeitos-especialistas 

ambientais, por meio da linguagem, constroem o silenciamento que, por sua própria natureza, 

provoca a resistência do interlocutor, produzindo, de forma intertextual, um encadeamento 

contínuo de silenciamento/resistência materializado nos textos que produzem no contexto da 

APAMC. Durante a análise dos textos, verificaremos se tal fenômeno se confirma.  

 As noções de língua/discurso, identidade e silenciamento estão interligadas, já que o 

silêncio, ou política de silenciamento, permite ao homem relacionar-se com a língua por meio 

da construção de novos sentidos, sendo, por outro lado, através dela, a língua, que é permitido 

a esse sujeito construir seus discursos de resistência e, por conseguinte, o exercício do direito 

de voz nos espaços discursivos nos quais está inserido. Esses discursos colocam em evidência 

os traços identitários dos sujeitos inscritos em formações discursivas onde predomina o 

totalitarismo que se faz por meio do silenciamento de vozes.  
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2   SILENCIANDO... RESISTINDO...  METODOLOGIA E ANÁLISE DE CORPUS 

 

 De acordo com Patrick Charaudeau, ―o papel do analista é o de observar a distância, 

para tentar compreender e explicar como funciona a máquina de fabricar sentido social, 

engajando-se em interpretações cuja relatividade deverá aceitar e evidenciar‖ 

(CHARAUDEAU, 2013, p. 29). Assumindo esse papel, faremos, a seguir, um percurso de 

análise que pretende levantar os ―possíveis interpretativos‖ acerca dos textos escolhidos para 

comporem o corpus desta pesquisa, considerando que  

a linguagem não se refere somente aos sistemas de signos internos a uma 

língua, mas a sistemas de valores que comandam o uso desses signos em 

circunstâncias de comunicação particulares. Trata-se da linguagem enquanto 

ato de discurso, que aponta para a maneira pela qual se organiza a circulação 

da fala numa comunidade social ao produzir sentido. (CHARAUDEAU, 

2013b, p.33). 

 Nossas escolhas resultaram em um corpus heterogêneo, mas que obedece a um critério 

de coerência, segundo o qual os textos constroem sentidos sobre o evento de implantação da 

APA de acordo com o olhar dos dois diferentes grupos: de um lado, o de técnicos ambientais, 

autoridades defensoras da instituição da APA, gestores da UC e ambientalistas; de outro lado, 

os agricultores, também denominados população tradicional. Logo, os textos foram 

escolhidos a partir da consideração de uma problemática que Charaudeau (2011) denomina 

―representacional e interpretativa‖ cujo objeto de discurso ―é definido através das hipóteses de 

representações sócio-discursivas que se supõem dominantes num dado momento da história 

de uma sociedade (são, então, sócio-históricas), e que caracterizam um determinado grupo 

social. Portanto, os textos serão analisados de acordo com as intencionalidades dos sujeitos 

falantes, suas considerações sobre seus interlocutores, sobre si mesmos e, ainda, sobre o 

próprio ato de discurso e a situação de comunicação. Esses elementos sociodiscursivos, 

segundo os pressupostos da Semiolinguística, determinam os Modos com os quais os sujeitos 

organizam seus discursos, representando uma estratégia para fazer valer sua intencionalidade 

em relação ao interlocutor. Eles utilizam-se também de estratégias que contribuem para a 

construção de sua identidade e, ao mesmo tempo, se instituem como tal no próprio ato de 

linguagem. Logo, durante o processo de análise, consideraremos os estudos de Charaudeau 

sobre os sujeitos da linguagem. 

 O processo de análise de corpus desta pesquisa norteia-se pelos estudos 

semiolinguísticos de Charaudeau para quem a produção de um discurso submete-se ao que 
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denomina contrato de comunicação, que se refere às condições da situação de comunicação 

na qual é produzida, à identidade e à(s) intenção(ões) dos sujeitos que participam da produção 

discursiva, além dos dispositivos e circunstâncias que a envolvem. Assim, o falante está 

sempre à mercê desses fatores, tendo, portanto, que a eles submeter-se a fim de tornar 

possível sua enunciação. Charaudeau (2011) destaca, ainda, a questão da força da linguagem, 

baseando-se na defesa de Roland Barthes de que comumente descarta-se a ideia de que o 

signo ―significa para‖, considerando-se apenas o que o signo ―significa‖. Na consideração de 

que o signo ―significa para‖, os fenômenos da recepção e interpretação são considerados 

importantes fatores de construção dos sentidos, sendo o receptor um agente na significação do 

discurso em parceria com o emissor. 

 A escolha da materialidade linguística para a composição do corpus foi feita a partir 

de uma identificação com a consideração de Charaudeau (2011) de que o sujeito mantém-se 

parcialmente sobredeterminado pelos discursos de doxa
7
 que circulam na sociedade. Assim, 

esse sujeito é visto como responsável por suas representações, pois faz escolhas dentro do 

universo de discursos de doxa que circulam socialmente. O corpus, dentro dessa perspectiva, 

constitui-se de ―produções discursivas de grupos constituídos‖ (Op. Cit.). 

Nesse sentido, construímos uma análise qualitativa do corpus, baseando-nos em uma 

abordagem ―empírico-dedutiva‖ sob a perspectiva de Charaudeau ao afirmar que ―o corpus 

não é a ferramenta da pesquisa, mas o objeto da pesquisa, pelo menos o objeto que foi 

construído num corpus em função de pressupostos teóricos e metodológicos‖. Logo, a análise 

partirá do estudo das formas inscritas nos textos-objetos-de-pesquisa que materializam 

sentidos construídos por dois grupos que se instituem no próprio processo, constituídos em 

função de suas intencionalidades no contexto do processo de implantação da APA Macaé de 

Cima.  

 

 

2.1 A CONSTITUIÇÃO DO CORPUS E A METODOLOGIA DE ANÁLISE 

 

Dentre um universo bastante amplo de textos produzidos nesse contexto, nosso olhar 

recai sobre aqueles que, de acordo com nossas hipóteses, trazem inscrita, por meio de formas 

                                                           
7
 Termo que, conforme Charaudeau & Maingueneau (2004, p. 176), designa a opinião, a reputação, o que 

dizemos das coisas ou das pessoas. 
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linguísticas, a construção, em sequência cronológica, de três diferentes discursos: o de 

silenciamento, por parte de autoridades e ambientalistas; o de resistência, construído pelo 

agricultor ou em nome dele por associações que serviram de suas porta-vozes; e, por 

conseguinte, o discurso que materializa a concessão de voz ao agricultor. Como o 

reconhecimento da voz dos agricultores ocorre mais recentemente em um processo ainda em 

construção, esse tipo de discurso ocorre em menor número, por isso contamos com somente 

um em nosso corpus. 

A fim de preservar a construção de sentido do texto como um todo, optamos por 

analisar cada um deles na íntegra por meio dos pressupostos teóricos escolhidos para esta 

pesquisa. Com o objetivo de não nos tornarmos repetitivos, tentamos priorizar diferentes 

pressupostos de análise para cada texto, o que constitui um desafio, já que quase praticamente 

a totalidade dessas teorias está materializada nos discursos. Além disso, o arsenal teórico 

harmoniza tanto com os fenômenos discursivos presentes nos textos, que se torna instigante 

aplicá-lo na análise de todos os textos. Embora, em algumas passagens, não tenhamos 

conseguido resistir à tentação e acabamos por repetir algumas abordagens teóricas aplicadas 

aos textos, tentamos distribuí-las da forma que consideramos menos exaustiva. 

Além da colocação em anexo dos textos originais escaneados, com o objetivo de 

facilitar a leitura e a análise de nossa pesquisa, optamos por também inserir suas cópias 

digitadas de forma fiel ao original antes de cada análise. Segue um quadro contendo os títulos 

(atribuídos por nós) dos textos que compõem o corpus, identificados também por numeração 

e o correspondente sujeito falante, conforme nossa distinção entre ambientalistas e 

agricultores: 
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Sequência 

numérica 

Título Sujeito falante 

01 O tenente-coronel e a batalha pelo 

silenciamento  

Especialistas ambientais 

02 Convites, convocações e provocações  Agricultores 

03 Ponderação ou silenciamento dissimulado? Especialistas ambientais 

04 Instrumentos de resistência Agricultores 

05  ―Se vão empurrar esta Apa à força, vamos 

unir o povo e gritar socorro!‖ 

Agricultores 

06  A voz do povo Agricultores e especialistas 

ambientais  

 

É por meio da linguagem que sujeitos constroem silenciamentos, mas é também 

através dela, a linguagem, que o homem resiste e é capaz de conquistar o direito de 

participação nos espaços decisórios que envolvem sua identidade, seu trabalho, seu espaço 

físico, seu estar no mundo. De acordo com Charaudeau (2010), ―a linguagem é um poder, 

talvez o primeiro poder do homem‖. Logo, toda política de silenciamento já pressupõe a 

resistência, a qual coloca em cena novas identidades. 

 Durante o processo de análise, obedeceremos à mencionada sequência cronológica a 

partir da análise de textos que a representam. No âmbito daquilo que defendemos como 

discurso de silenciamento, fizemos a escolha de textos que representam o poder hegemônico, 

o qual decide, tanto pela força da lei, quanto pela desconsideração da opinião dos sujeitos-

agricultores, alterar o modo de vida desses sujeitos. Nesta pesquisa, fazemos um recorte 

dentre os muitos sujeitos que sofrem alguma mudança em função da implantação da APA, 

analisando posicionamentos somente dos agricultores, uma vez que esses são os mais afetados 

por tal evento da política ambiental. Esses atores se deparam com resoluções legais que 

alteram as práticas agrícolas com as quais lidam com a terra. Essas técnicas pertencem a um 

saber que foi sendo construído por diversas gerações desde os primeiros colonos suíços e 

alemães na região. Ou seja, as resoluções interferem na identidade desses sujeitos, 

manifestada pelas formas com as quais lidam e convivem com a natureza, inclusive da qual 

tiram seu sustento.  

 No processo de análise, nosso ponto de vista interpretativo sobre o corpus está de 

acordo com Charaudeau ao considerar que  
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analisar um texto não é nem pretender dar conta do ponto de vista do sujeito comunicante, 

nem ser obrigado a só poder dar conta do ponto de vista do sujeito interpretante. Deve-se, 

sim, dar conta dos possíveis interpretativos que surgem (ou se cristalizam) no ponto de 

encontro dos dois processos de produção e de interpretação. O sujeito analisante está em 

posição de coletor de pontos de vista interpretativos e, por meio da comparação, deve 

extrair constantes e variáveis do processo analisado. (CHARAUDEAU, 2010, p. 63) 

 A seguir, resumiremos a trajetória do processo de implantação e gestão da APA Macaé 

de Cima, sob a perspectiva da hipótese que usamos como fio condutor da análise: 

silenciamento-resistência-conquista de espaço. Concomitantemente, ao longo desse processo, 

analisaremos textos representativos de cada fase, que compõem, portanto, nosso corpus. 

 Ressaltamos que, embora o contexto escolhido para nossa pesquisa inicie-se a partir 

do decreto do governador Anthony Garotinho instituindo a APA, em setembro de 2001, antes 

já ocorriam ações restritivas e punitivas por parte da Polícia Florestal, a fim de fazer valer o 

Código Florestal em vigor desde 1965.  Portanto, como em qualquer processo histórico, a 

reação conflitiva desencadeada em consequência da criação da APA não se deu de forma 

repentina. Ao contrário, os agricultores já vinham sendo punidos por suas práticas de plantio e 

manejo com o solo antes mesmo da publicação do decreto. Por esse motivo, iniciaremos a 

análise de corpus a partir de um texto, em formato de ofício, em nome do então tenente 

coronel, comandante da Unidade de Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, no Comando 

das Unidades Operacionais Especiais do Batalhão de Polícia Florestal e de Meio Ambiente. 

Esse ofício configura-se como resposta a outro escrito pela Ação Rural da Paróquia de São 

Sebastião de Lumiar.  Embora no início desse texto conste que o mesmo é endereçado ao ―Sr. 

Cel. PM do Cmdo UopE‖, percebemos  que o falante reconhece o agricultor como seu 

interlocutor, uma vez que tal ofício foi por ele enviado à Ação Rural, que localizou em seus 

arquivos e nos forneceu a cópia do referido texto. Além disso, as marcas textuais comprovam 

esse sujeito-alvo, conforme veremos ao longo do processo de análise. 

 A Ação Rural, já há décadas atuante no distrito de Lumiar, tradicionalmente mais 

ligada a ações de promoção à saúde e àquelas de ordem religiosa, é a pioneira a se manifestar 

contra as atitudes da Polícia Florestal em relação aos agricultores, mesmo antes do decreto de 

criação da APA. Esse engajamento é construído por meio de uma carta destinada ao referido 

Batalhão, solicitando explicações e providências acerca dos abusos da polícia florestal contra 

os agricultores. Infelizmente não conseguimos recuperar esse documento, no entanto, é 

possível inferir sobre seu conteúdo por meio das marcas que o sujeito falante deixa registradas 

no ofício a ser analisado posteriormente.  
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 A Semiolinguística nos fornece o instrumental para analisar como o sujeito que esse 

texto faz falar constrói sentidos, a partir de signos e expressões, que desqualificam, de acordo 

com nossa interpretação, seu interlocutor, o agricultor. O ofício do tenente coronel da Polícia 

Militar data de fevereiro de 2001, seis meses antes do decreto de implantação da APA, ou 

seja, as políticas ambientais já vinham ocorrendo sem ações educativas e informativas junto 

aos agricultores. A visão preservacionista das políticas ambientais implementadas na região 

não conciliava a preservação ambiental com a presença humana, embora determinadas 

atitudes ocasionadas pela presença humana se mantivessem, como revela o frequente 

questionamento da população tradicional que aparece como citação no texto produzido pelo 

próprio IEF que compõe esse corpus, conforme veremos na sequência da análise: ―Por que 

não podemos cultivar nossa terra e os sitiantes podem ter seus gramados e deks à beira do 

rio?‖  

 Esse foi, de acordo com relatos dos próprios agricultores e de pesquisas de duas teses
8
 

de doutorado a respeito do assunto, o período em que ocorreram as mais numerosas e 

violentas ações contra os agricultores, além da aplicação sobre os agricultores de vultosas 

multas em punição, principalmente, à prática da supressão vegetal e do fogo controlado. Em 

setembro desse ano, o governador Anthony Garotinho assina o decreto de implantação da 

APA Macaé de Cima. Permanecem, ainda de acordo com a legislação prevista no Código 

Florestal, as ações contra os tipos de manejo do solo e da vegetação praticados na região. 

Somente em 2005, a população depara-se com placas ao longo das estradas dos dois distritos 

informando que o território faz parte de uma Área de Proteção Ambiental. Tanto a falta de 

informação, quanto a forma com a qual a população tomou conhecimento do decreto 

constituem um desrespeito a essa população. Consideramos que ambas as atitudes são 

representativas das políticas arbitrárias que desconsideram o diálogo e o respeito à população 

e que, portanto, configuram-se como políticas de silenciamento. 

 

 

 

                                                           
8
 Agricultores e Território: sustentabilidade das práticas e saberes. Maria José Carneiro. Programa de Pós-

graduação de Ciências Sociais em Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade da Universidade Federal Rural do 

rio de Janeiro. 2010 e ―Paraísos perdidos ou preservados? Os múltiplos sentidos da cidadania em áreas de 

proteção ambiental‖. Programa de Pós-graduação da Universidade Estadual do Rio de Janeiro em 2010. 
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2.2    O TENENTE- CORONEL E A  BATALHA PELO SILENCIAMENTO  

 

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

COMANDO DAS UNIDADES OPERACIONAIS ESPECIAIS 

 

  

São Gonçalo, em 12 de fevereiro de 2001 

Do: Comandante da Unidade 

Ao: Sr Cel PM do Cmdo UopE 

Assunto: Informação – PRESTA 

 

Este Comando, em resposta ao oficio enviado pela Ação Rural da Paróquia de São 

Sebastião de Lumiar, informa-vos que:  

Dentre os órgãos de fiscalização a que faz menção o 1° parágrafo do oficio, encontra-

se o BPFMA, que, como todos os órgãos de meio ambiente, realmente está 

combatendo, não a atividade agrícola, mas sim, o desmatamento criminoso e 

totalmente irregular que ocorre na região, uma vez que, praticamente, toda a região de 

Lumiar, São Pedro da Serra, Rio Bonito de Cima, Macaé de Cima, Galdinópolis, 

Cabeceira dos Thuler e outros compõem uma imensa área de cobertura vegetal nativa, 

semi- intacta, de Mata Atlântica, em um relevo muito acidentado com acentuada 

inclinação do terreno e muitas nascentes que integram uma super ramificada malha 

fluvial. Ou seja, quase 100% da região é considerada área de Preservação Permanente, 

conforme o Código Florestal, Lei 4.771/ 65 em seu artigo 2°. 

O BPFMA, raríssimas vezes, efetuou operações conjuntas com o IEF ou qualquer 

outro órgão ambiental na região, e, sempre que o fez, foi com o conhecimento e até 

determinação do Comandante da Unidade. 

A ―terra em pousio‖, cujo documento faz menção, muitas vezes são florestas em 

regeneração, onde, um dia, há muitos anos, já pode ter sido lavoura, porém, como a 

terra ficou abandonada por muito tempo e a região possui um alto índice 

pluviométrico, a referida terra perde a característica de pousio. Além do mais, o 

costume tradicional dos agricultores da região infelizmente não evoluiu e está em 

desacordo com as normas vigentes, as quais eles demonstram ter conhecimento, 

mesmo dizendo o contrário.  

Com relação à roçada de pasto, a lei é bem clara em dizer que devem ser mantidas as 

árvores que tenham um DAP-10 (diâmetro à altura do peito- aproximadamente 1,50m- 

de 10 centímetros). 

Temos conhecimento extra oficial de que o IBAMA não vai a região desde 1992 por 

conivência com a política municipal dos ex- chefes do Executivo de Nova Friburgo e, 

se forem ao local e trabalharem corretamente, a situação dos agricultores irá piorar, 

principalmente se for regulamentado o decreto 750/93, exclusivo para Mata Atlântica. 

Os direitos dos cidadãos do campo não estão sendo violados pelo BPFMA, apenas 

estão sendo cobrados os deveres de cidadãos, o que também não está sendo efetuado 

através de ações arbitrárias ou julgamento e decisão soberana, como consta no ofício 

da Ação Rural, e sim através do poder Discricionário do Estado, representado pelo 

Policial Militar, que, realmente, não podemos negar, é visto por eles como uma 

agressão o fato do policial dar voz de prisão e encaminhar o ―homem do campo‖, 

juntamente com a ocorrência, para delegacia local. Porém, as ações não são efetuadas 

de forma injusta, perversa ou corrupta, como afirma de forma muito imprópria e sem 
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comprovação, a Sra. Luiza Helena Marçal Dutra. Os policiais que comumente efetuam 

ocorrências na região não são sempre os mesmos e todos trabalham em pelo menos 

outros 27 municípios, onde comumente são bem recebidos e com frequência são 

elogiados. 

As supostas ―vítimas‖ do Batalhão Florestal não receberam Justiça nem indenização e 

com certeza e não receberão, pois o caso a que se refere a Sra. Luiza e que ocorreu no 

final de junho de 1998, trata-se de uma ocorrência mal desenvolvida por quatro 

policiais do BPFMA, onde um cidadão, no caso um infrator, acidentou- se ao tentar 

desfazer o flagrante da ocorrência. Por se tratar de um senhor com ―aparência‖ mais 

velha, estar muito nervoso e por insistência de familiares que surgiram no local 

pedindo para que não o levassem preso, pois o mesmo estava muito nervoso em 

virtude de ter perdido um parente muito próximo dois dias antes, os policiais deixaram 

de levar a ocorrência para a delegacia. E, diante da situação, o referido infrator, de 

forma astuta e leviana, dirigiu- se dois dias depois até a delegacia e Ministério público 

local efetuando queixa contra os policiais, alegando que havia sido agredido. 

Todo o caso foi apurado através de um IPM muito bem confeccionado pelo capitão 

PM Jomar Fernando da Silva, onde o infrator negou que havia sido agredido pelos 

policiais, ( obs.: o referido infrator, um ano antes, em agosto de 1997, recebeu uma 

multa de dez mil reais durante a operação Mata Atlântica efetuada conjuntamente 

entre o IBAMA, o IEF e o BPFMA). E um vereador de Nova Friburgo, que apareceu 

na rede TV local, acusando os policiais do BPFMA de cobrarem propina, em 

depoimento também negou o fato e transferiu a acusação para o IEF. A solução do 

referido processo apuratório identificou que os policiais apenas cometeram 

prevaricação, uma vez que não conduziram a ocorrência para a delegacia. (O IPM já 

se encontra, há muito tempo, na Auditoria Militar, porém o caso ainda não foi julgado) 

Os Produtores e Trabalhadores Rurais daquela região estão, há muitos anos, 

desamparados com relação às questões agropecuárias, não recebem informação sobre 

novas técnicas agrícolas, opções de produção com agregação de valor, sistemas de 

cooperativa e escolas técnicas de agricultura. Além do mais, a população local 

aumentou em uma proporção maior que a capacidade de produção nos últimos 20 

anos. Muitas propriedades foram desmembradas e vendidas para turistas que moram 

em grandes centros urbanos, diminuindo assim a área útil de plantio. Porém, apenas 

uns poucos desconhecem as proibições legais de desmatamento e caça, em virtude das 

informações que já foram passadas através de ocorrências, palestras e reuniões das 

quais o BPFMA sempre participou e nunca deixou de comparecer quando foi 

convidado. 

Infelizmente os Produtores e Trabalhadores Rurais daquela região, quando procuraram 

ajuda, não encontraram pessoas que se dispusessem a realmente trabalhar e 

desenvolver projetos demorados, porém concretos. Essas pessoas apenas se limitam a 

tentar impedir o trabalho de proteção ambiental através de atitudes imediatistas junto a 

políticos que podem usufruir do tráfico de influência. Tal fato fica bastante 

evidenciado no penúltimo parágrafo do ofício, onde a Sra. Luiza faz menção ao fato 

de existir um abaixo- assinado com a adesão de metade dos ELEITORES da região 

(obs.: trata- se de uma região rural onde é muito fácil manipular um documento desta 

natureza; muitos podem ter assinado sem a real informação do que estavam fazendo). 

Além disso, o documento da Ação Rural foi enviado para outros Órgãos Públicos não 

afetos à área de fiscalização ambiental. 

Cópia deste ofício já havia chegado à sede do BPFMA, no dia 02 de fevereiro de 

2001, vindo da SEAAPI, Secretaria de Estado de Agricultura, Abastecimento, Pesca e 

Desenvolvimento do Interior, através do oficio assinado pelo Exmo. Sr. Deputado 
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Noel de Carvalho- Secretário de Estado e cuja resposta já estava em fase de confecção. 

O ofício da Ação Rural da Paróquia de São Sebastião de Lumiar está muito agressivo 

e efetuando acusações infundadas, sujeitando a Sra. Luiza Helena Marçal Dutra a 

sofrer uma ação sob acusação de calúnia e difamação, não só dos policiais do 

BPFMA, mas também da própria corporação. 

 

Sérgio Woolf Meinicke- Tem Cel PM 

Comandante 

 

 

 A situação de comunicação na qual o ofício do tenente coronel é escrito, faz surgir, 

nessa construção enunciativa, um sujeito falante que tem o propósito de agir sobre seu 

interlocutor, impondo-lhe uma posição de inferioridade por meio das diversas 

desqualificações que constrói a respeito do mesmo, por meio também da construção 

estratégica de um ethos de superioridade correspondente à posição que ocupa no espaço 

externo da linguagem – a de Tenente Coronel –, além de impor-lhe um comportamento: calar, 

mediante a ameaça que encerra o ofício ―sujeitando a Sra. Luiza Helena Marçal Dutra a sofrer 

uma ação sob acusação de calúnia e difamação, não só dos policiais, mas também da própria 

corporação‖. De acordo com Charaudeau (2010, p. 88), tal ameaça configura-se como uma 

―relação de força‖ em relação ao interlocutor.  Ao enunciar, o locutor utiliza-se do enunciado 

de ameaça como procedimento linguístico, inserindo-a na categoria modal de ―aviso‖ na qual 

o locutor ―sabe (supõe) que declarar sua intenção ao interlocutor é preveni-lo contra qualquer 

risco de degradação da situação. Essa declaração pode até expressar uma ameaça (a título 

preventivo)‖ (CHARAUDEAU, 2010, p. 88). Tal ameaça configura-se como o último, depois 

de vários, e mais radical recurso argumentativo, para encerrar o discurso. Logo, para construir 

sua finalidade de fazer calar, o sujeito utiliza-se predominantemente do modo argumentativo. 

No texto em estudo, é esse modo de organização que predomina.  Porém, ele aparece 

imbricado com o descritivo e o narrativo.  Esses dois últimos servem de apoio para sustentar 

os argumentos do falante. 

 Assim, na busca de influência sobre o interlocutor para que este adira ao seu projeto de 

fala, o locutor, no corpus em estudo, insere várias passagens nas quais organiza seu discurso 

por meio de argumentos que constroem sua visão de mundo, a qual tenta impor ao 

interlocutor, na intenção de que este mude seu comportamento. De acordo com Charaudeau, o 

ato de argumentar está ligado a uma finalidade racionalizante, fazendo o jogo do raciocínio, 

marcado pela lógica e o princípio de não contradição. O primeiro argumento posto pelo 
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locutor é que o BPFMA ―realmente está combatendo, não a atividade agrícola, mas sim, o 

desmatamento criminoso e totalmente irregular que ocorre na região (...)‖ . 

 Esse projeto de persuasão é construído por meio de um papel assumido pelo falante ao 

enunciar em posição de superioridade. Nesse caso, tal posição não impõe ao interlocutor a 

execução de uma ação, conforme afirma Charaudeau , de ―fazer aderir‖ e ―manipular o outro‖ 

―fazer  fazer‖ ou ―fazer dizer‖, mas sim a de ―tomar a palavra‖, ―tirar a palavra‖, ―fazer 

calar‖, ―silenciar‖ (ORLANDI, 2011, p.29).  Assim, observa-se uma tentativa de edificar a 

―língua de espuma‖
9
 através da qual os sentidos se calam. A enunciação do falante nesse texto 

traz a clara intenção de impedir a continuidade, a partir desse seu ato de linguagem, das 

manifestações de questionamento, feitas por seu interlocutor, acerca das ações da 

corporificação que representa.  

 Na encenação argumentativa em estudo, o contrato de comunicação liga o sujeito 

falante ao seu interlocutor por meio de uma proposta. No caso, a proposta, feita pelo sujeito 

falante da carta da Ação Rural enviada ao batalhão, é de que as ações do referido batalhão são 

agressivas e injustas. A partir dessa proposta primeira, o falante da carta em análise constrói 

seu ato de linguagem com o intuito de persuadir seu interlocutor de que a mesma é infundada. 

Assim, o falante constrói sua proposição, tomando a posição em seu favor, tentando justificá-

la para, enfim, alcançar sua intencionalidade: persuadir o interlocutor de que sua proposta é a 

melhor, a mais correta. 

  A organização do texto em análise é feita a partir dos três elementos, de acordo com 

os pressupostos de Charaudeau: a asserção de partida, a asserção de passagem e a asserção 

de chegada. A primeira asserção de partida, no texto em análise é a de que as ações da polícia 

florestal são corretas, pois está agindo legitimamente contra um crime: ―o BPFMA (...) 

realmente está combatendo, não a atividade agrícola, mas sim, o desmatamento criminoso e 

totalmente irregular que ocorre na região‖. Nessa asserção, o sujeito enunciador, por meio do 

Modo descritivo, introduz o objeto de discurso que será objeto de referenciação na sequência 

textual:  

• ―(...) praticamente, toda a região de Lumiar, São Pedro da Serra, Rio Bonito de Cima, Macáe 

de Cima, Galdinópolis, Cabeceira dos Thurler e outros compõem uma imensa área de 

cobertura vegetal nativa, semi-intacta, de Mata Atlântica, em um relevo acidentado com 

                                                           
9
 Expressão criada por Eni Orlandi, numa referência ―ao consagrado Langue-de-bois‖ (Orlandi, 2011, p. 98). 
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acentuada inclinação do terreno e muitas nascentes que integram uma super ramificada malha 

fluvial. Ou seja, quase 100% da região é considerada Área de Preservação Permanente, 

conforme o código Florestal, lei 4.771/65 em seu artigo 2º‖.   

 A fim de concretizar a proposta de sentido de convencer o interlocutor de que a região 

deve ser preservada devido a sua extensão, relevo, grau de preservação e configuração legal, o 

falante, por meio do processo de referenciação, introduz, logo no início de seu texto, objetos 

de discurso, enquanto ―entidades que são interativamente e discursivamente produzidas pelos 

participantes no fio de sua enunciação‖ (KOCH, 2005), fazendo, assim, existir 

discursivamente as diversas localidades que integram a Mata Atlântica, seu grau de 

preservação, sua riqueza hídrica e, por consequência desses fatores, sua configuração legal 

como APP. Portanto, a escolha dos objetos de discurso por parte do locutor, no trecho 

anteriormente citado, ocorre ―em função de um querer dizer‖ (KOCH, 2005) realizada por um 

sujeito social atuante a partir de ―um processamento estratégico‖. (KOCH, 2005) 

 Obviamente, o interlocutor, aqui representado pela população nativa, é quem melhor 

conhece a região.  No entanto, por meio da estratégia da referenciação, o falante objetiva 

impor um conceito diferente daquele tradicional que o receptor já possui, a partir de sua visão 

de mundo, a respeito de sua região: o de que a mesma constitui uma área de APP. Ou seja, ele 

pretende impor um conceito técnico, próprio das políticas ambientais, a respeito da área, onde, 

segundo o qual, não é permitido que haja cultivo de lavouras em prol da preservação 

permanente. O uso da expressão ―imensa área de cobertura vegetal nativa, semi-intacta, de 

Mata Atlântica‖ é um procedimento linguístico para qualificar o referente ―região‖, 

construindo, dessa forma, uma visão objetiva, relacionada ao universo preservacionista, a 

respeito do mesmo e, de acordo com Charaudeau, produzindo um efeito de realidade. 

Observa-se, nesse procedimento do falante a ―acumulação de detalhes e de precisões de tipo 

factual sobre as maneiras de ser e de fazer, às vezes com recursos a termos especializados, 

mais ou menos técnicos, acompanhados de definições como num texto científico, com o 

objetivo de produzir um efeito de coerência realista (verismo)‖ (CHARAUDEAU, 2010, p. 

138).  

 A utilização do modo descritivo nesse trecho também está de acordo com a 

intencionalidade do falante de construir uma imagem de que age de acordo com parâmetros 

legais, em nome da preservação de uma área tão extensa e uma das últimas remanescentes de 

Mata Atlântica no Brasil. Para tanto, foi necessário descrever o relevo da região – o que leva à 
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conclusão de que a mesma configura-se como Área de Proteção Permanente (APP) e que, 

portanto, não pode ser desmatada. O uso do modo descritivo tem, pois, a função de apoiar o 

argumento em favor da preservação, dada a grandiosidade da área. Tal modo de organização 

do discurso contribui, ainda, para a construção, por meio de componentes da organização 

descritiva como a nomeação das localidades e a qualificação da Mata Atlântica, da imagem de 

autoridade legítima, que conhece não só a região, como também os termos técnicos 

(―ramificada malha fluvial‖) e legais (―Lei 4.771/65), agindo, portanto, dentro de parâmetros 

legais em defesa de uma ―imensa área de cobertura vegetal nativa, semi-intacta, de Mata 

Atlântica‖. Há nessa descrição, portanto, a consideração de que a preservação da área, 

qualificada como ―imensa‖ é mais importante que o cultivo agrícola. 

 Logo, como defende Charaudeau, a asserção de partida de que o tipo de atividade 

agrícola exercido tradicionalmente é incompatível com as condições geográficas da região de 

APP gera a asserção de chegada: a de que seu interlocutor deve aceitar esse fato. Para 

justificar essa relação de causalidade, EUc insere em seu texto várias asserções de passagem, 

com o objetivo de validar a causalidade apresentada na relação entre asserção de partida e 

asserção de chegada.  

 Dentre as asserções de passagem, que constituem, sob a ótica da organização da 

estrutura argumentativa, os argumentos que conduzem à persuasão do interlocutor por parte 

do locutor, selecionamos as construções mais representativas, de acordo com pressupostos 

teóricos da Semiolinguística escolhidos para esta pesquisa. Defendemos que a argumentação é 

construída nesse texto a partir da razão persuasiva por meio da qual o sujeito argumentante se 

mantém como centro da encenação discursiva, ligando-se ao seu interlocutor através do 

contrato de comunicação estabelecido com o mesmo. 

 O quarto parágrafo do texto é construído como asserção de passagem que traz para a 

cena de enunciação o argumento de que as áreas que foram deixadas em descanso pelo 

agricultor, obedecendo à tradicional técnica de rodízio anteriormente mencionada, é, na 

verdade, o que denomina ―floresta de regeneração‖, no trecho ―A ‗terra em pousio‘, cujo 

documento faz menção, muitas vezes são florestas em regeneração, onde um dia, há muitos 

anos, pode ter sido lavoura...‖ Assim, o sujeito argumentante, por meio do descritivo, defende 

que houve uma modificação da área onde ―um dia, há muitos anos, já pode ter sido lavoura‖, 

mas que perdeu essa potencialidade.  
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 Conforme já mencionamos, a política ambiental, ao chegar à região, se deparou com 

áreas de vegetação regenerada devido à técnica tradicional do descanso. Durante o processo 

de construção do seu discurso, o falante afirma que ―Com relação à roçada de pasto, a lei é 

bem clara em dizer que devem ser mantidas as árvores que tenham um DAP -10 (diâmetro à 

altura do peito – aproximadamente 1,50m – de 10 centímetros)‖. A proibição do roçado da 

vegetação com essas características torna-se um dos cernes dos conflitos deflagrados entre os 

técnicos e autoridades ambientais e agricultores. Podemos inferir que os agricultores 

sentiram-se traídos e humilhados, pois reservaram a área para posterior cultivo e, com a 

chegada das políticas ambientais, não puderam mais contar com elas. Ao resistirem às normas 

e suprimirem a vegetação, sofreram multas, como a mencionada, nesse mesmo texto que 

analisamos: ―(obs.: o referido infrator, um ano antes, em agosto de 1997, recebeu uma multa 

de dez mil reais...)‖. Fazendo uma superficial análise, podemos imaginar o quanto esse valor 

significava na época, principalmente para um agricultor familiar cuja renda não é garantida 

mensalmente, estando à mercê de condições climáticas e outras variantes. 

 Assim, o que para o agricultor significa ―área em descanso‖, para o sujeito-falante é, 

de acordo com seu processo de interpretação e representação, área “abandonada”. Nesse 

processo de referenciação, o argumentante constrói e traz para sua cena de enunciação sua 

visão de desvalorização e desconsideração pela cultura tradicional desse agricultor, para o 

qual aquela jamais seria uma área ―abandonada‖. Caso o fosse, não voltaria a ela para plantar 

novamente. É interessante notar, nessa materialidade discursiva, a escolha do objeto de 

discurso está de acordo, segundo Burgue, (ARAÚJO, 2004, p. 85) com as relações entre o 

falante e seu ambiente social e físico e, ainda, que seu entendimento se torna mais fácil ao 

investigarmos as circunstâncias que motivam o falante a fazer um determinado uso 

linguístico. A escolha da qualificação ―abandonada‖ na construção ―como a terra ficou 

abandonada por muito tempo e a região possui um alto índice pluviométrico, a referida terra 

perde a característica de pousio‖ revela, pois, a visão, que o falante apresenta de acordo com 

seus parâmetros, a respeito da técnica tradicional do descanso. Segundo Charaudeau (2010, p. 

115), ―toda qualificação tem origem no olhar que o sujeito falante lança sobre os outros seres 

e o mundo, testemunhando, então sua subjetividade.‖ Tal visão de menosprezo em relação à 

cultura agrícola local é reforçada pelo uso das aspas na expressão ―terra em pousio‖.  

 Outra atitude discursiva que constrói e, ao mesmo tempo, revela a visão que o sujeito 

falante possui a respeito de seu interlocutor é o trecho ―o costume tradicional dos agricultores 

da região infelizmente não evoluiu‖. O conceito de evolução possui diferentes conotações de 
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acordo com a situação de comunicação e as concepções de mundo, tanto do sujeito 

comunicante, quanto do sujeito interpretante. No caso, a concepção do sujeito falante é a de 

que as técnicas utilizadas por agricultores são atrasadas – na sequência do discurso, ele irá 

mencionar que os ―agricultores não recebem informação sobre novas técnicas agrícolas‖ e que 

faltam ―escolas técnicas de agricultura‖.  Tal inferência se dá pela afirmação de que as 

mesmas não estão em consonância com as ―normas vigentes‖ e, ainda, pela análise da escolha 

do ―advérbio axiológico-afectivo‖ (ORECCHIONI, 1993, p. 155) infelizmente que marca no 

enunciado seu posicionamento: o de desqualificar, de acordo com suas concepções, o 

―costume tradicional dos agricultores‖. Segundo a estudiosa, 

a descrição pela qualificação pode ser considerada a ferramenta que permite 

ao sujeito falante satisfazer seu desejo de posse do mundo: é ele que o 

singulariza, que o especifica, dando-lhe uma substância e uma forma 

particulares, em função da sua própria visão das coisas, visão essa que 

depende não só de sua racionalidade, mas também de seus sentidos e 

sentimentos.  

 Analisando o uso desse advérbio como um processo de modalização, de acordo com 

CULIOLI (apud MAINGUENEAU e CHARAUDEAU, 2006, p. 335), ele apresenta um 

sentido apreciativo, recaindo sobre o próprio enunciado. 

 Lançando um olhar na linha do tempo, para chegar em 2015, destacamos que o que o 

enunciador considera não evoluído, referindo-se à técnica do descanso, está oficializado na 

última versão do Plano de Manejo da APA Macaé de Cima, conforme veremos mais adiante. 

No final dessa passagem de asserção, o falante constrói em seu discurso uma imagem de 

interlocutor, o agricultor, como sonso e fingidor ao afirmar que ele possui conhecimento da 

legislação, ―mesmo dizendo o contrário‖. Tais construções contribuem para a elaboração de 

um discurso de silenciamento a partir da desqualificação do interlocutor para que o mesmo 

sinta-se inferior e incapaz de se inscrever em uma determinada formação discursiva.  

 Sobre o ofício do tenente-coronel, fazemos uma inferência: ele tem um teor de 

impedimento de que mais discursos de resistência, como o da Ação Rural que ele retoma, 

sejam construídos. Contribui para essa nossa dedução a afirmativa do falante de que ―a 

situação dos agricultores irá piorar‖, caso outros órgãos ambientais e poder público 

―trabalharem corretamente‖. Há, nesse trecho, uma ameaça subentendida, conforme nossa 

interpretação, de que o falante e a organização que representa podem fazer com que isso 

ocorra, logo seria melhor que os agricultores e sua entidade representativa aceitem suas 

ações para que sua situação não piore. 
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 Outra asserção de passagem que constrói argumentos a fim de persuadir o interlocutor 

a aceitar passivamente as normas ambientais e ações da polícia ambiental aparecem no 

seguinte parágrafo: 

• ―os direitos dos cidadãos do campo não estão sendo violados pelo BPFMA, apenas estão 

sendo cobrados os deveres de cidadãos, o que também não está sendo efetuado através de 

ações arbitrárias ou julgamento e decisão soberana, como consta no ofício da Ação Rural, e 

sim através do poder discricionário do estado, representado pela Polícia Militar, que 

realmente, não podemos negar, é visto por eles como uma agressão o fato do policial dar voz 

de prisão e encaminhar o ―homem do campo‖, juntamente com a ocorrência, para delegacia 

local. Porém, as ações não são efetuadas de forma injusta, perversa ou corrupta, como afirma, 

de forma muito imprópria e sem comprovação, a Sra. Luiza Marçal Dutra. Os policiais que 

comumente efetuam ocorrências na região não são sempre os mesmos e todos trabalham em 

pelo menos 27 municípios, onde comumente são bem recebidos e com frequência elogiados.‖ 

  Esse trecho constrói uma relação de intertextualidade
10

 com o texto da Ação Rural 

enviado anteriormente ao batalhão. Já na introdução, o falante coloca em destaque a questão 

dos deveres do cidadão em detrimento de seus direitos. O enunciador busca, pois, de acordo 

com a Semiolinguística, por meio de um procedimento semântico fundamentado no consenso 

social, trazer para a cena enunciativa a questão dos direitos e deveres sociais. No trecho em 

análise, o sujeito falante retira o objeto de discurso ―do campo‖, construindo, assim, um 

sentido de que na relação dos deveres dos cidadãos não deve haver particularizações, 

construídas no discurso por processos de qualificação, como ―do campo‖, ―da cidade‖, ―da 

favela‖ etc. Estrategicamente, o falante apaga o referente ―do campo‖, uma vez que ele tem o 

poder de construir no e por meio do discurso uma singularização para os agricultores, 

enquanto cidadão ―do campo‖. 

 Outra inferência que fazemos ao estudar essa passagem é a de que os deveres, os quais 

estão sendo cobrados pela Polícia Florestal, estão em primeiro lugar em comparação aos 

direitos dos agricultores, que não são mencionados nesse ato de linguagem. O argumentante 

defende que a referida cobrança dos deveres do cidadão não é feita de forma arbitrária, e sim 

de acordo com o ―Poder Discricionário do estado‖, agora representado pela polícia militar – 

aquela encarregada de combater crimes comuns. Interessante notar que, num primeiro 

                                                           
10

 De acordo com Charaudeau & Mainguneau (2004, p. 288), a intertextualidade é, ao mesmo tempo, ―uma 

propriedade constitutiva de qualquer texto e o conjunto das relações explícitas ou implícitas que um texto ou um 

grupo de textos determinado mantém com outros textos‖. 
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momento, parece que o falante irá admitir, por meio da expressão ―não podemos negar‖, que 

há abusos no trato com os agricultores.  No entanto, a expressão ―é visto por eles como uma 

agressão o fato do policial dar voz de prisão e encaminhar o ‗homem do campo‘, juntamente 

com a ocorrência, para a delegacia local‖ revela que a admissão anterior é só a respeito do 

fato de os agricultores considerarem uma agressão, e não o falante (―é visto por eles‖). 

Inferimos, ainda, que o uso das aspas na expressão ―homem do campo‖ tem a função de 

evidenciar que a expressão não é do falante, mas sim, um emprego sob responsabilidade de 

outro. Conforme Maingueneau (2004, p.161), ―muitas vezes, colocar uma unidade entre aspas 

significa transferir a responsabilidade de seu emprego a outra pessoa (...)‖. Ao exemplificar a 

que elemento o enunciador pode querer afastar-se, ele afirma que ―esse outro será, por 

exemplo: um elemento utilizado por um determinado grupo social (os jovens, os camponeses, 

etc...)‖ (op.cit. p. 161).  Logo, o discurso do falante revela que, ao isentar-se do emprego da 

expressão ―homem do campo‖, ele não compactua com a diferenciação entre os cidadãos 

conforme suas origens ou atividades profissionais. 

 Essa visão a respeito do conceito de cidadão por parte do falante constrói em seu 

discurso um posicionamento de que as ações  da Polícia Militar ―não são efetuadas de forma 

injusta, perversa ou corrupta‖. Essa construção de sentido sobre as ações da Polícia Militar é 

feita pelo falante do ofício da Ação Rural e é citado pelo falante do texto em análise com o 

objetivo de refutá-lo. Tal forma de referenciação comprova o que vimos nos pressupostos 

teóricos sobre essa estratégia de que pode haver divergência entre o valor de verdade da 

expressão usada pelo falante para referenciar uma determinada entidade e a visão de seu 

interlocutor sobre a mesma. No entanto, para a Análise do Discurso, o que mais interessa é o 

funcionamento do processo de referenciação. Ao analisar esse trecho, constata-se que o 

processo de referenciação, feito pelo falante do texto com o qual o documento em análise 

dialoga, foi bem sucedido, uma vez que o argumentante com ele se identifica e o reconstrói 

em seu ato de linguagem utilizando os mesmos qualificadores ―injusta‖, ―perversa‖, 

―corrupta‖, mesmo que seja para negá-lo através da construção ―como afirma, de forma muito 

imprópria e sem comprovação, a Sra. Luiza Marçal Dutra‖.  Logo, na interação entre os 

sujeitos falantes, o processo de referenciação foi bem sucedido, conforme constatamos ao 

analisar a construção discursiva do tenente-coronel. 

 Nessa passagem, o falante ainda introduz um último argumento a fim de embasar a 

asserção de chegada: o de que os mesmos policiais que são acusados pelos agricultores locais 

como agressivos, são ―bem recebidos e com frequência são elogiados‖. De acordo com 
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Charaudeau, o falante utiliza, nessa passagem, o procedimento que denomina comparação, no 

qual, associado à categoria qualificação, defende seu julgamento. Há, portanto, uma 

comparação entre os agricultores da região e os de outras regiões, inserindo, assim, a ideia de 

que os primeiros são mais hostis, pois os referidos policiais ―são elogiados‖ e ―bem 

recebidos‖ nas demais localidades. 

 De acordo com os pressupostos da Semiolinguística, um texto é sempre heterogêneo, 

do ponto de vista de sua organização. No texto analisado, o modo narrativo também é 

utilizado. O falante constrói, no interior de sua enunciação, uma passagem na qual narra um 

episódio envolvendo a Polícia Florestal e um agricultor. A utilização da narração, nesse texto, 

parece ser mais uma das estratégias do falante para levar o interlocutor a aderir seu projeto de 

intencionalidade. Para isso, o enunciador apoia-se em um fato real, em sua origem, mas, ao 

ser contado, recebe as influências da identidade do falante, de como este imagina seu 

interlocutor, assim como da situação de comunicação e do fato narrado. No trecho em estudo, 

temos o que Charaudeau chama de narrador-contador, o qual conta a história de terceiros, 

adotando, assim, um princípio de delocutividade (CHARAUDEAU, 2013, p. 194). No 

entanto, mesmo no papel de contador, assumindo em relação aos personagens uma ―visão de 

fora‖, o falante em questão deixa suas marcas. Ao designar o personagem-agricultor como 

―infrator‖ (palavra repetida por quatro vezes no trecho em análise), esse narrador insere um 

significado que remete a contextos extralinguísticos (cf. COSERIU, 1980), uma vez que tal 

vocábulo traz todo um universo de conotações negativas de acordo com o modo com o qual é 

utilizado socialmente. Ao inserir esse objeto de discurso, logo no início de sua narração, o 

narrador já qualifica o agricultor como culpado. As formas com as quais as ações desse 

personagem são contadas — sob a ótica do narrador-contador — também contribuem para, 

mais uma vez, menosprezar o agricultor: ―(...) acidentou-se ao tentar desfazer o flagrante da 

ocorrência‖, ―de forma astuta e leviana, dirigiu-se dois dias depois até a delegacia e 

Ministério Público local efetuando queixa contra os policiais, alegando que havia sido 

agredido.‖ Essas ações são construídas por meio de caracterizações explícitas (―de forma 

astuta e leviana‖) ou implícitas, pois, de acordo com Charaudeau, a caracterização relaciona-

se a ―tudo que cerca a lógica da ação, o que se chama tradicionalmente de sentimentos, 

atmosfera, clima, etc.‖ (CHARAUDEAU, 2010, p. 172). A escolha do verbo ―alegar‖ traz a 

significação de apresentação de argumentos em defesa própria por parte do agricultor e que 

denota um sentido subjetivo, passível de questionamentos ou submissão à comprovação. Caso 
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o falante tivesse optado pelo uso de verbos como disse ou afirmou, teríamos uma construção 

de sentido bem diferente quanto à ação do personagem-agricultor. 

 Ao trazer outros personagens para a cena narrativa, o narrador-contador utiliza-se do 

modo descritivo para promover a caracterização do actante de acordo com seu princípio de 

intencionalidade. Tal princípio motiva o uso do operador argumentativo ―apenas‖ na 

expressão ―os policiais apenas cometeram prevaricação‖. De acordo com os estudos da 

professora Ingedore (KOCH, 1992, 38), ―o operador APENAS orienta para a negação da 

totalidade (...)‖ A totalidade, nesse caso, consistiria em um mais rigoroso ato punitivo para o 

agricultor: a condução da ocorrência para a delegacia. A intenção do falante é, então, a de que 

seu interlocutor sinta-se mais do que satisfeito, já que algo pior poderia ter-lhe ocorrido, caso 

os policiais não tivessem ―apenas‖ cometido prevaricação. Esse mesmo operador é utilizado 

na sequência da carta quando o enunciador afirma que ―apenas uns poucos desconhecem as 

proibições legais de desmatamento e caça (...)‖. Nesse trecho, o operador apenas serve à 

intenção de negar a ideia de falta de informação e orientação ao agricultor, já que ―apenas uns 

poucos‖ as desconhecem, logo, segundo ele, a maioria já possui tais informações. Para 

Ingedore (op. cit., p. 39), operadores argumentativos como o que acabamos de analisar são 

analisados em ―várias gramáticas‖ como ―palavrinhas‖ ou ―meros elementos de relação, 

destituídas de qualquer conteúdo semântico‖, porém são ―as responsáveis, em grande parte, 

pela força argumentativa de nossos textos‖. Logo, o operador argumentativo em questão 

contribui no texto em análise para a construção do projeto de intencionalidade do locutor no 

sentido de convencer o interlocutor de aderir à ideia de que ele é sim um infrator consciente 

de seus atos. 

 Uma outra categoria de personagem que se opõe ao ―infrator‖, cuja designação e 

caracterização remetem à negatividade, é colocada na cena narrativa. Essa outra categoria é a 

dos policiais que, de acordo com o falante, na intenção de proteger o ―infrator‖, sob o 

argumento de consideração da fragilidade do agricultor devido à morte recente de parente 

próximo, não o incriminam. O crime de prevaricação aqui é atenuado por meio do argumento 

de que foi cometido para proteger o agricultor. Logo, nesse episódio narrado, o locutor faz um 

contraponto de personagens que são caracterizados, por um lado, como vilões (agricultores) e, 

por outro, como vítimas (policiais). 

 A última de asserção passagem é construída com o apoio do modo descritivo. 

Prosseguindo na empreitada de construir uma imagem de seu interlocutor, o falante continua a 
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atribuir qualidades ao agricultor, particularizando-o ao longo do processo descritivo. No 

trecho, essa caracterização desloca-se da desqualificação por meio de adjetivos que denigrem 

a sua imagem, para o uso daqueles que desqualificam por meio da fragilização 

(―desamparados‖), devido à desinformação (―não recebem informação‖), à ignorância (―trata-

se de uma região rural onde é muito fácil manipular...‖). Mas não é somente a imagem do 

agricultor que é desabonada no discurso. Essa construção descritiva e qualificativa também é 

feita em relação ao recurso do abaixo-assinado, por esse sujeito utilizado para pedir 

providências quanto às ações da Polícia Florestal. Para desqualificar esse documento, o 

falante apoia-se no fato de que a Ação Rural afirma, na mensagem a ele enviada, que ―há a 

adesão de metade dos ELEITORES‖. A partir dessa citação, há implícita a ideia de que o 

abaixo-assinado é uma forma de manipulação dos políticos locais a fim de obterem voto e que 

o envolvimento com o conflito ambiental na região também está sendo utilizado para esse 

fim. A inserção da palavra eleitores em maiúsculas denota a intenção de fazer o interlocutor 

atentar para tal ideia. Nesse trecho, é possível inferir que o falante esteja argumentando para 

outros possíveis interlocutores que não somente os agricultores.  

 Ao longo desse ato de linguagem em análise, o falante utiliza-se principalmente de 

argumentos distribuídos nas asserções de passagem que compõem a estrutura argumentativa. 

Tais asserções, no texto analisado, constituem-se como razões argumentativas a fim de levar o 

interlocutor a aderir ao projeto de intencionalidade do falante: convencê-lo de que são 

―acusações infundadas‖ aquelas que esse interlocutor constrói no texto com o qual interage. 

 Esse processo de tentativa de persuasão faz parte da política de silenciamento da qual 

nos fala a professora Orlandi, conforme abordamos no capítulo sobre os pressupostos 

teóricos. Veremos, por meio da análise de outros textos inseridos na mesma formação 

discursiva deste que acabamos de analisar, além de outros que constroem diferentes 

posicionamentos, se o interlocutor, aqui representado pela categoria de agricultores da região 

de São Pedro da Serra e Lumiar, aderem ou não ao projeto de intencionalidade maior por 

parte do poder público e de alguns especialistas ambientais: o de silenciar. 
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2.3. CONVITES, CONVOCAÇÕES E PROVOCAÇÕES 

 

Ofício 007/2006 AMASPS 

ASSOCIAÇÃO DE MORADORES E AMIGOS DE SÃO PEDRO DA 

SERRA 

CEP 28616-155 

 

  

 
São Pedro da Serra, 06 de setembro de 2006/ Nova Friburgo-RJ. 

Carta para o Deputado Carlos Minc. 

 

Para começar, gostaria de convidar o senhor deputado a conhecer nossa comunidade, quando 

digo conhecer não é ficar em nossas belas pousadas um fim de semana e desfrutar da nossa 

natureza, do nosso clima agradável e muitos outros atrativos naturais, mas sim de conhecer a 

rotina da comunidade, como vivemos e como trabalhamos, de onde vem a renda das famílias, 

pois se o deputado não sabe no 5° e 7° distrito vive uma população de aproximadamente 

12.000,00 habitantes que vivem da lavoura, pecuária, construção civil, turismo e comércio. 

Apesar de termos todas essas atividades a natureza continua sendo preservada. E eu pergunto 

ao deputado quem preservou esta natureza? Os ―ecologistas‖, que apareceram na região há 

pouco tempo e que passam um fim de semana e depois voltam para a cidade grande onde eles 

têm a sua renda? Não deputado, as matas já estavam aqui antes deles chegarem e quem a 

preserva somos nós. Por isso, deputado, eu digo que é muito fácil ser ecologista morando na 

cidade em grandes apartamentos. Ecologistas, a meu ver, somos nós que produzimos e 

conseguimos preservar a natureza. 

Ficamos indignados quando vimos pessoas defendendo ferozmente a APA e nem sequer 

conhecem o dia- a- dia de nossa comunidade. ONGs e o comitê gestor da APA fazem 

reuniões e não comunicam as entidades comunitárias da região. Como o próprio deputado 

disse ―Esta APA foi criada por decreto‖. Para mim, este decreto parece coisa do tempo da 

ditadura, pois a comunidade não foi e nem está sendo ouvida. Por isso, deputado faça um 

estudo de impacto social e antes de dar sua opinião sobre a APA, seja um verdadeiro 

ecologista, não fuja do debate e venha nos conhecer. 

 

Robson Heringer 

Presidente da Associação de São Pedro da Serra. 

Tel. (22) 2542 3532 

 

Ofício 008/2006 AMASPS 

ASSOCIAÇÃO DE MORADORES E AMIGOS DE SÃO PEDRO DA 

SERRA 

CEP 28616-155 

 

 
São Pedro da Serra, 06 de Setembro de 2006/ Nova Friburgo- RJ. 

 

Carta ao Jornal O Globo. 

Vimos por meio desta pedir um espaço neste grande e democrático veículo de  comunicação 

para mostrar nossa versão sobre a APA de Macaé de Cima. Já que somos diretamente e os 

órgãos gestores da APA não nos ouvem e nos tratam como meros extrativistas e destruidores 
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da natureza. Deputados ―ecologistas de gabinetes‖ e outros ―ecologistas de apartamentos‖ já 

deram sua opinião. Gostaríamos de nos fazer ouvir. 

 

 

Grato pela atenção 

Robson Heringer 

Presidente da Associação de São Pedro da Serra 

7° Distrito de Nova Friburgo 

Tel. (22) 2542 353 

Associação de moradores de Lumiar. 

 

AMASPS 

ASSOCIAÇÃO DE MORADORES E AMIGOS DE SÃO PEDRO DA SERRA 

Tel:25423532- CEP: 28616- 155 

 

Para: EMATER 

 

Vimos, por meio deste, solicitar cópia do ofício em que o Ministério Público solicita que a 

EMATER faça reuniões nas comunidades ―atingidas‖ pela APA de Macaé de Cima. 

Solicitamos, ainda, por escrito a descrição dos objetivos de tais reuniões. 

 

Certos de que seremos atendidos, agradecemos desde já. 

 

 

São Pedro da Serra, 17 de setembro de 2007. 

 

Robson Heringer- presidente 

 

 A AMASPS (Associação de Moradores e Amigos de São Pedro da Serra), já atuante 

há muitas décadas na comunidade do 7º distrito, é pressionada pelos agricultores a assumir 

uma atitude de força representativa dos seus interesses frente às restrições impostas pela nova 

política ambiental. Diante disso, essa associação passa a agir em nome dos agricultores, 

mantendo um perfil de exigência de diálogo. Para tanto, produz cartas-convite, ou cartas-

convocação, ou cartas-provocação destinadas a entidades, autoridades e ambientalistas para 

que compareçam à comunidade para ouvir o que os agricultores têm a dizer sobre a APA e 

suas diretrizes. Analisaremos, pois, os discursos inscritos em três dessas cartas: uma 

endereçada ao então deputado estadual Carlos Minc; outra à Rede Globo de televisão e uma 

terceira à EMATER. Veremos, por meio dessa materialidade discursiva, que os discursos da 

AMASPS deixam transparecer a intenção, ainda que de forma provocativa, da troca dialógica 

entre agricultores e ecologistas. 

tel:25423532-
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 Focalizaremos nossa análise na forma com a qual os agricultores, representados pela 

AMASPS, constroem por meio dos signos escolhidos, o discurso de resistência às imposições 

por parte dos ambientalistas e autoridades. Assim, os pressupostos a respeito do polêmico e da 

subjetividade da linguagem nortearão tal análise. 

 Nesses três discursos produzidos pela AMASPS, o polêmico se dá na dimensão que 

Maingueneau denomina semântica, na qual se exige que  

se entre na construção da identidade dos discursos engajados na polêmica, 

ligando a interação polêmica ao funcionamento do campo discursivo do qual 

participam os posicionamentos em conflito. Assim, o que está no centro da 

atenção não são nem as marcas nem o dispositivo pragmático, nem as 

práticas discursivas por meio das quais se exerce a polêmica, mas as próprias 

identidades que ao mesmo tempo pressupõem e constroem os conflitos. 

(MAINGUENEAU, 2010, p. 195) 

  Ao se colocar como uma identidade injustiçada, que não foi ouvida, o sujeito falante, 

nos três atos de enunciação, pede a voz para que possa se colocar em relação à criação da 

APAMC. Logo, tal identidade ao mesmo tempo em que pressupõe, constrói o conflito. A 

Associação, em nome da população tradicional, questiona a imagem do deputado Carlos Minc 

e outros, socialmente construídas, de verdadeiros ecologistas por meio dos procedimentos 

semânticos da inserção de aspas na palavra ecologistas, do acréscimo de qualificações como 

―de gaveta‖ e ―de apartamento‖. Tais construções fazem referência a posturas de preocupação 

com a natureza que ficam apenas na teoria, sem considerar os aspectos práticos que envolvem 

tal posicionamento. No caso em estudo, o elemento humano foi desconsiderado, fato que 

contribui para a deflagração do conflito entre agricultores e ecologistas e autoridades. Outra 

construção semântica que denota a desconstrução da imagem do interlocutor é a que finaliza a 

primeira carta endereçada ao deputado Carlos Minc: ―seja um verdadeiro ecologista, não fuja 

do debate.‖ De acordo com Maingueneau (op. cit., p. 196), ―na interação polêmica, esse 

adversário com o qual o discurso agente se confronta só é acessível sob a forma de um 

‗simulacro‘, construído sob medida pelo discurso que o incorpora para desqualificá-lo.‖ 

 Embora não faça parte do corpus por ora analisado, importamos da primeira versão do 

Plano de manejo
11

, a fala de Manoel Ouverney citada em tal texto. O motivo de tal inserção é 

o caráter polêmico da fala do agricultor e que exemplifica o apelo a determinados 

fundamentos por parte do falante no processo de construção do polêmico. Segue o trecho da 

fala de Manoel: 

                                                           
11

 Plano de manejo. Módulo 3. INEA. 2011. 
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• ―Você acha que Deus seria burro de botar o homem na terra sem poder destruir a capoeira 

para poder plantar para sobreviver? Ele sabia que o homem teria que destruir o verde para 

plantar outro verde para poder sobreviver. Então, agride? Não agride. (...) tudo que você 

planta para sobreviver é natureza: o milho, o feijão, a soja, tudo é natureza. Porque se você 

depende disso para sobreviver, é a natureza. Existe outro meio de sobrevivência para o ser 

humano? Não existe‖ (INEA, 2011, p. 185). 

 Ao construir esse ato de linguagem com a clara intenção de persuadir o interlocutor 

acerca da validade de seu posicionamento, o falante apoia-se em ente superior. Tal estratégia 

é utilizada com a pretensão de evitar que sua argumentação seja refutada, uma vez que está 

apoiada em um princípio que, de acordo com o senso comum, não pode ser questionado: 

Deus.  De acordo com Garand (apud MAINGUENEAU, 2010, p. 192),  

para ser autorizada, a voz enunciadora vai receber  a caução de um princípio 

superior (Deus, a Pátria, a Razão, a Arte etc), princípio que não poderia ser 

eleito por uma  só pessoa, mas ser reconhecido por um número maior. O 

polemista inscreve-se na filiação de um poder superior, a ele e a todos, que 

ele não precisa justificar. Se tivesse de fazê-lo, toda a força ilocucionária 

seria diminuída, se não anulada. 

 O ato de linguagem também se inscreve no posicionamento de resistência dos 

agricultores diante das normas da APAMC. Para construir tal posicionamento, o falante 

também usa o discurso polêmico, no entanto, apela para um fundamento diferente em relação 

aos atos de linguagem da AMASPS, a respeito do qual prosseguiremos analisando. 

 Cabe esclarecer que a forma capoeira, a qual aparece no ato de linguagem citado 

anteriormente, é comumente utilizada pelos agricultores para definir a área que, dentro das 

técnicas agrícolas tradicionais, define o trecho do solo que deixa descansar, enquanto lavoura 

em outras partes de sua propriedade. Ora, nesse período de descanso, a capoeira cresce – fato 

que faz parte da técnica, passada de geração em geração, de recuperação do solo – e, quando 

o agricultor, após um período de tempo, faz a rotação, ou seja, quando coloca em descanso 

outra área, deve, então, suprimir a vegetação da área que havia ficado descansando para nela 

cultivar.  Porém, com a nova legislação, essa área denominada pelos agricultores de capoeira 

não pode ser suprimida. No entanto, nesse primeiro momento, os agricultores não obedecem a 

essa nova regra que contraria suas tradicionais técnicas de utilização do solo, fato que lhes 

gerou prisões, agressões e pesadas multas.  

 Ao longo do tempo, a partir dos estudos que foram feitos sobre essa técnica e, 

principalmente, em consequência dos protestos dos agricultores, passou-se a admitir que a 
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forma de manejo com o solo anteriormente descrita é ecologicamente sustentável, embora 

para que o agricultor possa retirar a capoeira que cresceu na área de ―descanso‖, é obrigado a 

aguardar uma burocrática e demorada autorização dos órgãos ambientais.  

 Ao utilizar o referente capoeira, o agricultor que enuncia no texto em questão 

manifesta uma prática social, uma vez que tal escolha é feita num contexto em que 

especialistas utilizam o referente área de pousio, após o reconhecimento dessa forma de 

utilização do solo. Esse referente, pertencente ao campo discursivo dos ambientalistas, 

aparece carregado de saber técnico, teórico, legitimado pelos estudos acadêmicos. 

 Assim, através do processo de referenciação feito pelo agricultor no discurso em 

estudo, ele constrói um posicionamento de defender um saber historicamente construído. 

Logo, por meio desse processo, ele expõe suas concepções e interpretações sobre os fatos que 

o cercam, colocando-se numa posição de resistência ao saber técnico. Essa resistência fica 

evidente na materialidade linguística pela manutenção do uso dos referentes capoeira e 

descanso ao invés do termo pousio que possui maior legitimação social, uma vez que é 

cunhado em meios acadêmicos. Para Teun A. van Dijk, ―... há casos nos quais as estruturas de 

dominação influenciam não só as acepções ou variações do uso linguístico ou do discurso, 

mas também os sistemas semióticos ou discursivos como um todo, os gêneros e outras 

práticas sociais― (DIJK, 2015, p. 13). 

 Assim, por meio do estudo da utilização dessas formas linguísticas, é possível 

observar a identidade social do agricultor que revela um posicionamento diante do mundo. No 

caso, o agricultor faz seu processo de enunciação com a intencionalidade de preservar tal 

identidade através da tentativa de manutenção de tradições de seu grupo social.  De acordo 

com Charaudeau, essa identidade social pertence ao circuito externo da linguagem e está 

relacionada aos saberes reconhecidos por uma determinada comunidade.  

 Considerando que historicamente Carlos Minc costuma construir, discursivamente, o 

ethos de ferrenho defensor da democracia, atuante em eventos da política nacional em prol do 

fim da ditadura, pode-se inferir que a expressão ―este decreto parece coisa do tempo da 

ditadura‖ é uma clara provocação ao interlocutor, intensificada pela colocação do referente 

ditadura. À medida que o falante usa a citação do próprio interlocutor de que ―Esta APA foi 

criada por decreto‖, ele reforça a tentativa de desqualificação do ―adversário‖. Ainda, para pôr 

à prova a imagem de democrático desse interlocutor, o falante complementa: a ―comunidade 

não foi e nem está sendo ouvida.‖ 
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 No próprio processo de desconstrução e negação da identidade de ecologista do 

interlocutor, o falante constrói a sua identidade de ―verdadeiro ecologista‖ no espaço 

discursivo: ―(...) é muito fácil ser ecologista morando na cidade em grandes apartamentos. 

Ecologista, a meu ver, somos nós que produzimos e conseguimos preservar a natureza.‖ De 

acordo com Orecchioni (1993), para um mesmo sujeito, o valor axiológico de um termo vai 

variar conforme a relação oposta dentro da qual é considerada ―x puede muy bien estar 

marcado positivamente em relación com y y negativamente em relación com z‖
12

 (1993, 

p.101). Ainda a respeito da questão da identidade, vejamos outro trecho que evidencia essa 

construção de identidade: ―apesar de termos todas estas atividades a natureza continua sendo 

preservada‖. Ao longo desta pesquisa, veremos que esse é um argumento muito utilizado nos 

textos construídos pelos agricultores.  Para Charaudeau, a construção da identidade está 

imbricada com a questão da alteridade, uma vez que é pela oposição ao outro que o sujeito 

constrói sua identidade. No discurso em análise, a construção da identidade de ―verdadeiro 

ecologista‖, está diretamente ligada à negação da imagem, socialmente construída, de seu 

interlocutor enquanto possuidor desse atributo. Ainda para o Semiolinguista, a construção de 

sentidos no discurso é feita pela união da identidade social, pertencente ao âmbito externo da 

linguagem, e a identidade discursiva que reside no âmbito interno. A articulação desses dois 

âmbitos gera a identidade de posicionamento, conforme podemos observar nos textos da 

AMASPS.  

 De acordo com os estudos de Catherine Kerbrat-Orecchioni (1993) a respeito da 

subjetividade na linguagem, os discursos polêmicos têm como proposta desqualificar um 

objeto. Para tanto, o falante lança mão do que ela denomina injúria. Os termos e expressões 

usados para desqualificar o deputado Carlos Minc, citados anteriormente, apresentam esse 

tom pejorativo, funcionando, pois, como injúrias.  Para a linguista, a injúria está relacionada 

à pragmática da linguagem: ―su propósito es poner o receptor, por um mecanismo de 

estímulo→resposta, em uma situacion tal que está obligado a reaccionar frente a la agresion  

verbal(...)‖
13

 (ORECCHIONI, 1993, p. 103). Os adjetivos usados para (des)qualificar o 

deputado não constituem aquilo que Orecchioni afirma que se configura como ofensa, a qual 

atinge o ‗estado psíquico‘ do receptor.  No caso, as injúrias atacam a imagem social do 

                                                           
12

 X pode muito bem estar marcado positivamente em relação a y e negativamente em relação a z. (tradução 

nossa) 
13

 Seu propósito é por o receptor, por um mecanismo de estímulo→resposta, em uma situação tal que vê-se  

obrigado a reagir diante da agressão verbal (tradução nossa). 
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deputado Carlos Minc, pois são ―proferidas contra determinadas figuras socialmente 

santificadas‖ (op. cit. p. 104).  

 Quanto à pergunta retórica ―quem preservou esta natureza?‖, podemos relacionar 

também a um pressuposto de Orecchioni que diz respeito ao grau de adesão do sujeito da 

enunciação ao conteúdo afirmado. Aqui, não só essa pergunta, mas também a própria resposta 

disposta na sequência ―não, deputado, as matas já estavam aqui antes de eles chegarem e 

quem a preserva somos nós‖ demonstra o alto grau de adesão do falante em relação ao 

conteúdo da carta endereçada ao deputado. Esse é um procedimento discursivo de 

questionamento denominado por Charaudeuau de denegação, através do qual o argumento é 

rejeitado antecipadamente juntamente com uma pergunta. Esse procedimento também é 

usado, por duas vezes, no discurso de Manoel, anteriormente citado: ―Então, agride? Não 

agride. ―Existe outro meio de sobrevivência para o ser humano? Não existe.‖ 

 Para Orecchioni, tudo é relativo no que diz respeito aos adjetivos. Destacamos o uso 

do adjetivo ―atingidas‖, utilizado não só na carta endereçada a Rede Globo, como também em 

outras manifestações da própria AMASPS e da UFT. Inserido na categoria adjetivo subjetivo 

afetivo. Tal palavra enuncia uma propriedade do objeto que determina ―comunidades‖ e, ao 

mesmo tempo, uma reação emocional do sujeito falante. Portanto, o uso do adjetivo 

―atingidas‖ constrói e revela o posicionamento do falante frente à criação da APA: as 

comunidades não foram contempladas, não foram beneficiadas ou favorecidas, mas sim 

alvejadas pela APA. Portanto, as escolhas que o falante faz durante o processo de construção 

de seu discurso revelam sua subjetividade, sua visão de mundo. Não há, segundo Orecchioni, 

objetividade no ato de linguagem, pois todas as escolhas, dentre um amplo cardápio, que o 

falante faz constroem e simultaneamente revelam seu posicionamento sobre o mundo. Para 

Charaudeau, ―Qualificar é tomar partido‖, portanto, o qualificador ―atingidas‖ é responsável 

pela construção, nos discursos mencionados, do posicionamento de resistência diante das 

políticas ambientais no processo de implantação da APA. 

 Por meio da observação da construção desse discurso polêmico da AMASPS, é 

possível perceber que o posicionamento do sujeito falante é elaborado na própria construção 

discursiva. Nesse sentido, Charaudeau afirma que há dois tipos de construção da identidade: 

uma psicossocial e outra discursiva. Nos atos de discurso produzidos pela AMASPS, o 

enunciador constrói na cena enunciativa o pedido de voz tanto em espaços de decisão sobre a 

UC, quanto no espaço midiático de grande circulação, o Jornal O Globo, por entender, sob 
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nossa interpretação, que o mesmo pode conceder-lhe o espaço para se expressar a respeito da 

APA. Como estratégia para persuadir esse interlocutor, o falante, ao contrário do que faz em 

relação ao interlocutor Carlos Minc, o qualifica como ―grande e democrático‖. De acordo com 

os pressupostos de Orecchioni, ao se dirigir ao jornal O Globo, o falante emprega um  

adjetivo grande com valor subjetivo avaliativo não axiológico, trazendo uma construção que 

o qualifica  como de forte importância e abrangência. Já o adjetivo democrático, constitui um 

adjetivo subjetivo avaliativo axiológico, revelando o sistema de avaliação do sujeito ao 

atribuir ao referido jornal um juízo de valor, no caso positivo, o que o insere na categoria de 

―doblemente subjetivo (...) em la medida em que a manifestan uma toma de posición em favor 

o contra, por parte de L, com relación al objeto denotado ‖
14

 (op. cit. p. 120) 

 As estratégias utilizadas pelo falante nos três atos de linguagem produzidos pela 

AMASPS estão de acordo com sua intencionalidade: a de resistir ao silenciamento imposto no 

processo de implantação da APA. Tal resistência, de acordo com a interpretação desses 

discursos, se constrói pela atitude oposta ao silenciamento: a manifestação, a expressão. Não 

temos conhecimento acerca da repercussão de tais atos junto ao deputado Carlos Minc, à 

EMATER e ao Jornal O Globo, no entanto, interessa-nos, nesta pesquisa, analisar a 

construção desses discursos que constroem o pedido de voz por parte dos agricultores nos 

espaços nos quais são discutidas questões relativas à Unidade de Conservação que alterou a 

rotina de trabalho de vida dos mesmos. O silenciamento se dá de diferentes formas: ou as 

decisões são tomadas sem a consulta desses atores — como a própria criação da APA por 

meio de decreto ou por coerções policiais — ou, ainda, pelo fato de tais discussões ocorrerem 

sem o conhecimento dos agricultores, inclusive em locais distantes e inacessíveis. Entretanto, 

conforme os estudos de Orlandi (2007) a respeito das políticas de silenciamento, ―na censura 

está a resistência‖. Logo, o próprio ofuscamento da voz da população tradicional gera 

discursos como os que analisamos anteriormente, capazes de não só exigir espaço para que 

possa se posicionar como também o de provocar, desconstruir imagens, construir 

posicionamentos, enfim, resistir. 

 

 

 

 

                                                           
14

  Duplamente subjetivo na medida em que manifestam uma tomada de posição a favor ou contra, por parte de 

L, em relação ao objeto denotado. 
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2.4    PONDERAÇÕES OU SILENCIAMENTO DISSIMULADO? 

  

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE- SEA 

 

OFÍCIO/ IEF/ RJ/ PRE/ N° 1496      Rio de Janeiro, 12 de novembro de 2007 

 

Ilma. Sra. 

Maria Bercília de Moraes 

Presidente da Ação Rural de São Sebastião de Lumiar 

Ruz Deputado Amâncio Mario de Azevedo, n° 50- Lumiar 

Nova Friburgo- RJ 

CEP 28.616- 070 

 

Senhora Presidente, 

Encaminhamos, anexo, relatório elaborado por essa Fundação sobre a nossa atuação à frente 

da Área de Proteção Ambiental (APA) Macaé de Cima. 

Cumpre esclarecer que este relatório visa descrever a importância da referida unidade de 

conservação na preservação da Mata Atlântica local e que o mesmo, acreditamos, responde 

aos anseios de moradores e sitiantes locais expostos na Audiência Pública realizada na 

Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro em 17 de outubro de 2007. 

 

Atenciosamente, 

 

André Ilha 

Presidente do IEF/ RJ 

 

 

______________________________________________________________________ 

Fundação Instituto Estadual de Florestas- IEF/ RJ 
Rua da Ajuda, 5- 7° andar- Centro- Rio de Janeiro- RJ. 

CEP: 20.040- 000- Telefone (21) 2299-3071 

www.ief.rj.gov.br  

 

 

RELATÓRIO DE ATUAÇÃO DO IEF-RJ NA APA MACAÉ DE CIMA 

A APA Macaé de Cima foi criada através do Decreto nº 29.213/01 e o Conselho Consultivo 

instituído pelo Decreto nº 38.234/05. O IEF RJ assumiu a partir de 30 de janeiro de 2007, 

mediante resolução SEA Nº 006 a gestão das APA‘s em regime de co-gestão com a FEEMA. 

 

Com as reuniões da Agenda 2 Local no Município de Nova Friburgo surgiu, nas 

comunidades de Lumiar (5º distrito) e são Pedro da Serra (7º distrito), ambas abrangidas pela 

APA Macaé de cima, uma série de demandas relativas a informações sobre a implantação e 

legislação que rege esta Unidade de Conservação. 

 

A Diretoria de Conservação da Natureza do IEF-RJ foi procurada pelo coordenador da 

Agenda 21 da Bacia Hidrográfica do Rio Macaé, Sr. Carlos Henrique Martins Gomes e 

lideranças comunitárias locais (Luiza Marçal, representante da Ação rural de Lumiar; 

Cláudio Ouverney, representante da AMARB; e Marcelo Castanede, representante da 

Faculdade de Filosofia Santa Dorotéia), indicando a importância da participação do IEF-RJ 
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nas reuniões promovidas pela EMATER, designadas pelo Ministério Público – MP como 

interlocutora do procedimento representado pela Rural de Lumiar, em 2001, em oposição ao 

decreto nº 29.213/01, que instituiu a APA Macaé de cima. 

 

 A instituição do Conselho Consultivo, considerado uma instância capaz de colaborar na 

administração da APA, presidido pela FEEMA e constituído por representantes dos órgãos 

públicos, de organizações da sociedade civil e empresariado, não foi capaz de reunir os 

diferentes setores da sociedade, pois a população tradicional residente está timidamente 

representada. 

 

Desde o início de 2005 o Conselho realizou reuniões bimensais, consideradas confusas, 

especialmente quanto ao processo de constituição do próprio Conselho Consultivo. Por outro 

lado a região tornou-se foco do interesse de políticos e especuladores imobiliários, 

aproveitando-se do distanciamento do órgão gestor (FEEMA) para disseminar dúvidas e 

privilegiar a desinformação jurídico-ambiental referente às populações locais e sua relação 

com a APA. Esta postura tinha objetivos flagrantemente político-eleitoreiros, levando a 

população a acreditar que a APA os expropriaria. Esta falsa idéia acendeu um sentimento na 

população local contrária aos objetivos da Unidade, que passou a ser pautada pela seguinte 

indagação: Por que não podemos cultivar nossa terra e os sitiantes podem ter seus gramados 

e deks à beira do rio? 

 

A ―APA Macaé de Cima‖ foi criada através de um processo pouco participativo, sem ampla 

divulgação das regras que passaram a vigorar sobre o território abrangido pela Unidade. 

Como consequência uma série de constrangimentos foram impingidos à população local 

pelas autoridades ambientais, uma vez que a presença do estado visa, prioritariamente, a 

fiscalização ambiental. Vale esclarecer que boa parte da região configura-se APP 

(declividade, topo de morro e margem de curso d‘água, conforme o código Florestal) e as 

ações da fiscalização geralmente constatam fogo (prática agrícola) e supressão da vegetação 

nas APPs. Tais violações não se referem à APA, muito embora agravadas pelo dano em UC, 

no imaginário da população local, a APA é responsável pelas investidas da fiscalização e 

consequentes autuações. Os conflitos crescem diariamente. 

 

A atuação do Poder Público estadual na região tem sido insuficiente, comprometendo a 

eficácia de suas atividades, especialmente no sentido de esclarecer a legislação ambiental e 

alternativas econômicas para as famílias que utilizam os recursos naturais para 

sobrevivência. 

 

A DCN, contando com outros técnicos do IEF-RJ, ao assumir a gestão da APA Macaé de 

Cima, entendeu que era necessário acompanhar as reuniões promovidas pela UFT (União das 

Famílias da Terra), sobretudo escutar e perceber os conflitos e demais problemas em pauta. 

A DCN e a DDF, respectivamente representadas pela engenheira florestal Márcia C. Barroso 

e o Engº florestal José Maria Soares Filho, têm participado das reuniões de esclarecimento da 

legislação e a categoria APA no sistema Nacional de Unidades de Conservação, nas 

localidades de Santiago, Macaé de Cima, Bocaina dos Blaudts, Boa Esperança, toca da Onça 

e Rio Bonito de Cima. Estão agendadas visitas nestas comunidades da APA até o final do 

corrente ano. 

 

A APA é uma categoria de Unidade de Conservação que permite o manejo das áreas, de 

acordo com o zoneamento, portanto criada para compatibilizar a conservação e o uso dos 

recursos naturais não sendo uma Unidade que requer desapropriação.  
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A atual administração do IEF RJ está pautada na gestão participativa e, portanto, entende que 

não é possível a gestão da APA sem a participação da população beneficiária, moradora, 

atuante, incluindo outras esferas do poder público. Neste sentido a prática do diálogo com as 

lideranças locais efetivamente demonstram uma redução nas constatações de infrações 

administrativas. Todo o trabalho de implantação, ou seja, a definição do zoneamento e as 

regras de uso (observando-se, entre outras normas, a Lei 11.428/06 e Resolução CONAMA 

Nº 369/06) devem ser, recomendadamente, construídas com a parceria do poder público e da 

sociedade civil. 

 

Sensível com o conflito deflagrado na região em virtude da APA, a diretoria de Conservação 

da Natureza entendeu pela urgência em convidar os moradores, sitiantes, agricultores, 

comerciantes e, sobretudo, lideranças da região, para participarem de Oficinas de 

Reestruturação do Conselho da APA Macaé de Cima, uma vez que a baixa 

representatividade da população agricultora local no Conselho é um dos temas do conflito. 

Estas oficinas têm por objetivo o nivelamento de informações, a identificação de eixos 

estratégicos para a gestão da APA e, sobretudo, o de fornecer subsídios para o Plano de 

Manejo Diretor. 

 

Entre as principais iniciativas de efetivar a presença do estado na região destaca-se o projeto 

básico de Fortalecimento da APA Macaé de Cima (em anexo). Elaborado no âmbito desta 

diretoria, com recursos oriundos da compensação ambiental pela UTE NORTE 

FLUMINENSE, este projeto prevê a elaboração do Plano de Manejo Diretor; a implantação 

de Unidades demonstrativas de Agroflorestas e recomposição Florestal; a estruturação da 

sede da APA; a capacitação de professores; e a capacitação de agricultores. 

 

A APA Macaé de Cima faz parte dos programas Corredor serra do Mar (MMA e SOS Mata 

Atlântica) e reserva da Biosfera da mata Atlântica (criada pela UNESCO em 1972). A área 

de Corredor da serra do Mar no Estado abrange a reserva da Juatinga até a estação Ecológica 

Guaxindiba. Vale ressaltar, também, a sobreposição da APA Macaé de Cima com o Parque 

estadual dos Três Picos. 

 

A consolidação da APA de Macaé de Cima é estratégica para a conservação da 

biodiversidade e para a gestão dos recursos hídricos da Mata Atlântica, vez que a área da 

APA é de extrema importância biológica, designada como ―hotspot‖, com base em registros 

de ocorrência de endemismos pontuais, índices de biodiversidade e ameaça eminente de 

degradação. Além disso está inserida no polígono estabelecido pelo Ministério do Meio 

Ambiente como de ALTA IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA, de acordo com o mapa das Áreas 

Prioritárias para Conservação, uso sustentável e repartição dos Benefícios da Biodiversidade 

da Mata Atlântica. A APA Macaé de Cima possibilitará a conexão entre o Parque Estadual 

dos três Picos, APA Sana e Parque estadual do Desengano. Conexão esta que pode ser 

realizada através de um Corredor ecológico de aproximadamente 40 Km. 

 

Deste modo a implantação da APA Macaé de Cima é de extrema importância para garantir a 

manutenção e sustentabilidade das famílias tradicionais e a conservação dos recursos naturais 

e a ligação de fragmentos para o fortalecimento do Corredor do Serra do Mar. 

 

A comunidade reluta em aceitar ―esta APA‖, como eles dizem. Assim a Ação Rural de São 

Sebastião de Lumiar, representada por sua presidente, a Sra. Maria Bercilia Morais, 

protocolou na ALERJ um pedido de Audiência Pública, agendada para o dia 17 de Outubro 
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de 2007, objetivando, em essência, a extinção da APA Macaé de Cima, com a revogação do 

decreto que a criou (documentos em anexo). 

 

É o relatório. 

Engª florestal Márcia C. Barroso 

Analista de Projetos Especiais 

Convênio SEA/FIRJAN  

 

Carta Resposta à Ação Rural de São Sebastião de Lumiar 

O Instituto Estadual de Florestas do Rio de Janeiro vem através desta carta responder 

as reivindicações da Ação Rural de São Sebastião de Lumiar, manifestadas na 

Audiência Pública realizada na ALERJ em 17/10/07, e indicar os procedimentos que 

considera cabíveis em casa solicitação. 

Item 1- Foi solicitada a revogação dos decretos estaduais n°s 29.213 e 38.234 

Resposta: O IEF- RJ considera legítimo o direito das populações locais de solicitar a 

revogação dos decretos estaduais n°s  29.213 e 38.234 ( que institui a APA Macaé de Cima e 

que institui o conselho da APA de Macaé de Cima respectivamente), uma vez que a referida 

unidade de conservação foi criada sem consulta pública, porém reafirma que o IEF- RJ tem a 

intenção de implementar a APA e minimizar os conflitos através da gestão participativa da 

mesma- o que, aliás, já vem fazendo através de sucessivas e concorridas reuniões locais. O 

órgão não tem o poder de revogar os decretos supracitados. Desta forma, o compromisso que 

cabe ao IEF- RJ no sentido de atender as reivindicações sociais se refere à realização de uma 

revisão no texto que compõe o decreto n° 29.213 com a finalidade de adequá-lo à realidade 

local, de forma a conciliar a agricultura e o turismo com as ações de proteção da natureza, já 

que consideramos que os agricultores são os maiores beneficiários da APA Macaé de Cima. 

O segundo decreto, de n° 38.234, que institui o Conselho Consultivo da unidade, será 

revisado de forma participativa. O IEF-RJ tomará todas as providências cabíveis para que 

haja uma redefinição dos membros que compõe o Conselho da APA Macaé de Cima com a 

intenção de constituir um conselho verdadeiramente representativo de todos os segmentos da 

sociedade local, sobretudo com a representação dos agricultores. 

 

Item 2- a rediscussão da criação da APA Estadual de Macaé de Cima, de forma 

democrática e participativa, incluindo-se a população tradicional local em todas as fases 

de discussão e implantação: 

 

Resposta: O IEF- RJ iniciou Oficinas de Diagnóstico Rápido Participativo (já realizou uma 

em outubro e agendou mais duas oficinas para novembro, que serão realizadas em diferentes 

localidades visando contemplar a diversidade social) através das quais serão geradas 

informações provenientes das populações locais, que servirão de subsídios para a gestão da 

APA Macaé de Cima. Através destas oficinas de Diagnóstico Participativo e da 

reestruturação de forma democrática e transparente dos membros que irão compor o 

Conselho da APA Macaé de Cima (o processo de reestruturação do conselho somente será 

iniciado após o término de todas as Oficinas participativas), o IEF-RJ considera que está 

adotando procedimentos democráticos e participativos e está incluindo neste processo, de 

forma satisfatória, a população tradicional local. 

 

Item 3- que a Ação Rural de São Sebastião de Lumiar, representante dos pequenos 
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agricultores da região- 5° e 7° distritos de Nova Friburgo, seja parceira do Estado nessa 

construção, que sente-se à mesa com os órgãos para discussão e não somente convidada. 

 

Resposta: O IEF-RJ está disposto a sentar- se à mesa com representantes da Ação Rural de 

Lumiar para que seja montada a minuta de Compromisso entre ambos, com a Interveniência 

do Ministério Público, no qual serão estabelecidos deveres e direitos de cada uma das partes. 

O IEF-RJ se compromete através deste termo, sobretudo, a buscar formas de regulamentar 

junto aos agricultores o licenciamento do pousio em toda a região compreendida pela APA 

Macaé de Cima. 

 

Item 4- Que todas as reuniões aconteçam na sede da Ação Rural de São Sebastião de 

Lumiar e que sejam replicadas em todas as localidades apontadas neste documento, a 

fim de efetivamente contar com a participação dos agricultores. 

 

Resposta: O IEF-RJ considera que a gestão com base nos preceitos da democracia 

participativa faz com que o órgão não possa privilegiar nenhum grupo social em detrimento 

de outro. Assim, eventualmente poderão ser realizadas reuniões na sede da Ação Rural de 

São Sebastião de Lumiar, mas também serão realizadas reuniões em locais públicos como 

escolas e centros comunitários.  

 

Item 5- que toda a discussão de criação da APA seja precedida de estudo de impacto 

social na localidade. 

 

Resposta: Como dito acima, o IEF-RJ está realizando Oficinas de Diagnóstico participativo 

que compreendem uma metodologia aplicada como forma a gerar um estudo preliminar de 

caráter sócio-ambiental na região da APA, onde não apenas serão identificados os impactos 

sociais da APA, como também serão identificadas e elaboradas as principais estratégias para 

minimizar os conflitos existentes. O IEF-RJ está disposto a minimizar os aspectos negativos 

e maximizar os positivos; assim, entendemos que um dos impactos positivos é a 

possibilidade da APA ser catalisadora de políticas públicas e, através da implantação da APA 

Macaé de Cima, seremos parceiros para cobrar benfeitorias sociais demandadas pelos 

habitantes locais.  

 

Item 6 – Que seja feito um estudo econômico na Região que aponte soluções para 

geração de emprego e renda para os pequenos agricultores a seus filhos. 

 

Resposta: O IEF-RJ considera o Plano de Manejo um estudo válido para apontar as 

fragilidades e potencialidades das unidades de conservação, sejam elas quais forem, e através 

dele poderemos aprovar projetos locais e facilitar o acesso a recursos para a região. Exemplo: 

Cooperativas de pequenos Produtores e escolas Técnicas Agrícolas. 

 

Item 7 – Que sejam implementadas políticas públicas indicadas no estudo de impacto 

social e econômicos acima requeridos. 

 

Resposta: O Plano de Manejo é um documento que, sobretudo diagnostica e planeja a 

região. Este documento deverá conter uma análise social e estratégias de melhorias dos 

serviços sociais públicos de uma forma geral apontando os principais responsáveis pela 

execução de cada um destes serviços. 

  

Item 8 – Que seja elaborado um estudo multidisciplinar da legislação ambiental vigente, 
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com o objetivo de verificar a necessidade de elaboração de legislação especial que 

considere a existência e permanência da população tradicional no local. 

 

Resposta: O IEF-RJ considera que o Brasil é um extremamente avançado do ponto de vista 

da existência de legislações que reconhecem o direito das populações tradicionais, como por 

exemplo, a recente aprovação Política Nacional de Desenvolvimento sustentável dos povos e 

Comunidades tradicionais, decreto Nº 6.040 de 7 de fevereiro de 2007, e afirma que todos os 

direitos reconhecidos legalmente serão respeitados no processo de gestão participativa da 

APA Macaé de Cima. 

 

Item 9 – Que, de imediato, sejam implantadas políticas públicas que atendam as 

necessidades locais já apontadas em vários estudos, tais como: saúde, educação, lazer, 

cultura e em especial seja implantado um programa de prevenção não uso de drogas, 

dentro de um programa mais amplo de segurança pública. 

 

Resposta: Ao IEF-RJ cabe executar diversas ações de proteção da natureza e de gestão de 

unidades de conservação. Desta forma, o órgão se compromete a auxiliar na identificação dos 

responsáveis pela implantação e prestação dos serviços sociais citados, assim como a 

melhoria de serviços já oferecidos à população, mas não lhe compete a execução direta dos 

mesmos. Além disso, destacamos que o Conselho da APA Macaé de Cima deverá se 

constituir em importante fórum democrático de discussão em relação aos serviços sociais, já 

que lá estarão os atores que poderão identificar as demandas e os principais responsáveis 

pelas ações necessárias para melhoria da qualidade de vida da população local. 

 

 No dia dezessete de outubro de 2007, munidos de enxadas e foices usados nessa 

ocasião como símbolos de seu trabalho na terra, os agricultores do 5º. e 7º. distritos de Nova 

Friburgo foram recebidos na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro para uma 

Audiência Pública com a comissão de agricultura da casa, além do presidente do IEF André 

Ilha. Essa participação na ALERJ, aliada à intensa revolta dos agricultores nesse período, 

motivam uma mudança na forma com a qual os especialistas ambientais constroem os 

discursos nos espaços de interlocução com os agricultores. Será esse um discurso que respeita 

a voz do agricultor? 

 São muitos os elementos que a Semiolinguística nos oferece para analisar esse corpus, 

no entanto, nos ateremos ao pressuposto de argumentação ponderada, uma vez que, diante da 

pressão imposta ao presidente do IEF, André Ilha, durante a audiência pública na ALERJ, o 

mesmo é instado a se posicionar diante dos questionamentos dos agricultores em relação ao 

IEF. Durante a audiência pública, o posicionamento dos agricultores diante da proposta de 

André Ilha de apenas alterar o texto que institui a APA está inscrito inclusive no texto 

publicado no site da Assembleia na data correspondente à mesma: ―Muitos produtores não 

concordaram com a opinião do presidente do IEF de realizar mudanças no Decreto Estadual 

29.213/1 que instituiu a APA‖ (ALERJ, 17/10/2006). Na verdade, a reinvindicação dos 



115 
 

agricultores era a de que o referido decreto fosse extinto: ―Queremos a anulação desse 

decreto‖ (op. cit.). 

 Logo no ofício que encaminha o relatório, André Ilha apresenta uma argumentação 

contrária a essa reivindicação: ―cumpre esclarecer que este relatório visa descrever a 

importância da referida unidade de conservação na preservação da Mata Atlântica.‖ Embora 

esse trecho contenha um argumento que coloca o argumentante em posição contrária a de seus 

interlocutores, ele não o faz de forma explícita. Nesse caso, o falante desconsidera a proposta 

dos agricultores – construindo, assim, um discurso de resistência ao discurso dos agricultores 

– porém o faz de forma transvestida de ponderação, numa ―atitude (real ou estratégica) de não 

tomada de posição‖ (CHARAUDEAU apud OLIVEIRA, 1995). Elementos do circuito 

externo influenciam essa estratégia discursiva do presidente André Ilha. Ele precisa adotar 

uma estratégia de não-engajamento explícito, a fim de se prevenir de possíveis ataques futuros 

contra o seu discurso. No entanto, mesmo de forma implícita, esse sujeito toma uma posição a 

favor da manutenção do decreto e contra a reivindicação dos agricultores de que o mesmo seja 

anulado. Para o professor Helênio 
 
(OLIVEIRA, 1995), ―na verdade, tais textos, embora 

transvestidos de imparciais, tomam quase sempre, com maior ou menor grau de 

mascaramento, posição em favor de uma das propostas.‖ No texto em análise, o argumentador 

opta pela ponderação diante da proposta de anulação da APA, "atitude (real ou estratégica) de 

não tomada de posição" (CHARAUDEAU apud OLIVEIRA, 1995). 

 Como vimos, a ponderação não se engaja de forma explícita na defesa de uma 

proposta. Assim, ―pelo distanciamento contemplativo‖ (op.cit.) que caracteriza esse gênero de 

argumentação, ele se aproxima da descrição. Vejamos essa ocorrência no discurso da 

engenheira florestal que assina o relatório que por ora analisamos: 

 

• ―A consolidação da APA de Macaé de Cima é estratégica para a conservação da 

biodiversidade e para a gestão dos recursos hídricos da Mata Atlântica, vez que a área da APA 

é de extrema importância biológica, designada ‗hotspot‘, com base em registros de ocorrência 

de endemismos pontuais, índices de biodiversidade e ameaça eminente de degradação. Além 

disso, está inserida no polígono estabelecido pelo Ministério do Meio Ambiente como de 

ALTA IMPORTÂNCIA biológica, de acordo como o mapa das Áreas prioritárias para 

Conservação, Uso Sustentável Repartição dos Benefícios da Biodiversidade da Mata 

Atlântica. A APA Macaé de Cima possibilitará a conexão entre o Parque estadual dos Três 

Picos, APA do sana e Parque Estadual do Desengano. Conexão esta que pode ser realizada 

através do Corredor Ecológico de aproximadamente 40 Km.‖  



116 
 

 Segundo o professor Helênio, ―quem pesa ‗prós‘ e ‗contras‘ descreve de certo modo, 

as possibilidades lógicas de um estado de coisas.‖ Ao descrever aspectos da fauna e da flora, 

além dos geográficos que configuram a área abrangida pela APA, o argumentante posiciona-

se contra a tese dos agricultores de extinguir a UC em favor da sua, que é a da permanência 

do decreto que a institui. No entanto, tal posicionamento é construído de maneira implícita, 

por meio da argumentação baseada na descrição das características da área, as quais, 

respaldadas pelo Ministério do Meio Ambiente somam os motivos irrefutáveis para que a 

APA permaneça, contrariando a tese dos agricultores de extinção da mesma. 

 Esse tom de ponderação contribui para a materialização do projeto de intencionalidade 

do sujeito falante na ―Carta resposta à Ação Rural de São Sebastião de Lumiar‖, que faz parte 

do referido relatório. No interior dos pressupostos a respeito da argumentação ponderada, há a 

explicação a respeito do papel que a mesma pode assumir num determinado texto: o 

jornalístico, o publicitário, o político, o didático, entre outros. O que nos interessa neste 

estudo é o papel da argumentação ponderada didática, já que o texto do IEF em análise é 

construído de forma didática por meio da colocação de cada reinvindicação dos agricultores e 

um comentário para cada uma delas, com pretensão de chegar a uma síntese entre as 

propostas dos agricultores e as do IEF. De acordo com o professor Helênio (1995), a 

argumentação ponderada didática ―busca chegar a uma síntese entre teses que pareceriam 

conflitantes, demonstrando que uma não exclui a outra‖. Tal busca de síntese é construída 

pelos enunciados que citamos a seguir:  

 

• ―O IEF-RJ considera legítimo o direito das populações locais de solicitar a revogação dos 

decretos estaduais nºs 29.213 e 38.234 (que institui a APA Macaé de Cima e que institui o 

conselho da APA Macaé de Cima respectivamente), uma vez que a referida unidade de 

Conservação foi criada sem consulta pública, porém reafirmam que o IEF tem a intenção de 

implementar a APA e minimizar os conflitos através da gestão participativa da mesma – o 

que, aliás, já vem fazendo através de sucessivas e concorridas reuniões locais (...). 

Consideramos que os agricultores são os maiores beneficiários da APA Macaé de Cima.‖ 

 

 No trecho transcrito anteriormente, o sujeito falante utiliza a estratégia de convergir a 

solicitação de anulação da APA e o seu interesse de mantê-la. Para construir um 

posicionamento aparentemente a favor do interlocutor, ele utiliza marcas linguísticas: ―O IEF 

considera legítimo o direito das populações locais‖ Por outro lado, a fim de fazer valer sua 

tese de que a APA tem que permanecer, ele argumenta que ―a referida unidade de 
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conservação foi criada sem consulta pública, porém reafirma que o IEF-RJ tem a intenção de 

implementar a APA‖. Nota-se, portanto, que o falante tenta buscar uma síntese que se 

constitui da continuidade da APA, sendo que com a participação dos agricultores em seus 

espaços decisórios. Tal tentativa de síntese é a união das duas teses a princípio inconciliáveis. 

 A busca de um meio-termo, construída por meio da argumentação ponderada pode ser 

verificada no trecho em que o IEF assume a posição de reconhecer as técnicas do pousio. 

Como já afirmamos, a desconsideração dessa técnica por parte dos órgãos ambientais 

constitui um dos principais motivos dos conflitos. Considerando a tese principal dos 

agricultores no sentido de anulação da APA, o sujeito desse texto didático apresenta, mais 

uma vez, sua tese contrária, a da manutenção da APA. No entanto, ele não deixa transparecer 

tal contrariedade. Para tanto, lança mão, mais uma vez, da argumentação ponderada, 

conforme podemos verificar no trecho: 

•―O IEF-RJ está disposto a sentar à mesa com representantes da Ação Rural de Lumiar para 

que seja montada a minuta de um Termo de Compromisso entre ambos, com a interveniência 

do Ministério público, no qual serão estabelecidos deveres e direitos de cada uma das partes. 

O IEF-RJ se compromete através desse termo, sobretudo, a buscar formas de regulamentar, 

junto aos agricultores, o licenciamento do pousio em toda a região compreendida pela APA 

Macaé de Cima.‖ 

 O compromisso assumido através do termo anteriormente transcrito, no sentido de 

regulamentar e, portanto, reconhecer a técnica do pousio data do ano de 2007, quando esse 

discurso foi construído. No entanto, os fatos históricos nos mostram que somente no ano de 

2015, a técnica foi reconhecida por meio do texto do Plano de Manejo, o qual faz parte de 

nosso corpus. Esse fato demonstra que a argumentação ponderada possui um caráter de 

amainar conflitos ao tentar conciliar teses aparentemente opostas. No entanto, tal tentativa de 

conciliação pode ser apenas uma atitude discursiva que não necessariamente transforma-se em 

atitude prática. Veremos na sequência da análise, um texto que comprova a não adesão do 

interlocutor desse último ato de linguagem ao projeto de intencionalidade do sujeito que 

apostou na argumentação ponderada como estratégia de persuasão. Tal constatação se deve à 

consideração do seguinte trecho da carta escrita por uma das entidades representativas dos 

agricultores: ―Sabemos que o IEF não tem poder para atender nossas solicitações, portanto 

achamos que a carta resposta que nos foi enviada pelo IEF respondendo os itens pedidos na 

audiência foi, no mínimo, fora de propósito.‖ (corpus 5) 
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 O texto-resposta do IEF, após a exigência de satisfações pelos agricultores durante a 

audiência pública na ALERJ, construído, principalmente, pela argumentação ponderada 

repercutiu entre os agricultores, gerando, mais uma vez, um discurso de resistência, desta vez, 

contra a argumentação do IEF que acabamos de estudar. Analisaremos, a seguir, um texto da 

UFT (União das Famílias da Terra), que materializa não só a reação ao posicionamento do 

IEF, como também ao posicionamento dos demais setores favoráveis à APA. Porém, antes 

dessa análise, faremos um estudo, de acordo com os pressupostos da Semiolinguística, da 

logomarca que representa a União das Famílias da Terra. 

 

2.5  INSTRUMENTOS DE RESISTÊNCIA 

  

 

 

 

  

 

No auge da construção da resistência dos agricultores diante das imposições e punições por 

parte do poder público e especialistas ambientais, surge, em novembro de 2006, a União das 

Famílias da Terra (UFT).  Fundada por moradores de Lumiar, essa nova organização visa a, 

como afirmavam seus integrantes, preservar a tradição local, garantir a sobrevivência das 

famílias da terra e impedir a implantação da APA. Em comparação às demais entidades 

representativas dos agricultores, – a Ação Rural, a AMOLA e a AMASPS – a UFT é a 

organização comunitária que apresenta a postura mais contundente. Tal postura está 

materializada no discurso que analisaremos na sequência, no qual o representante dessa 

organização afirma que ―Sempre nos trataram como ignorantes e impondo suas vontades e 

sendo assim só nos restou uma saída, criar o Movimento Social União Famílias da Terra 

(UFT)‖. (corpus 5) 

 Um dos episódios que demonstra a postura desse movimento é a convocação para que 

os agricultores a ele afiliados se retirassem de uma das reuniões bimestrais promovidas pelo 
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Conselho Gestor da APA.  Esse episódio é também mencionado no texto que analisaremos na 

sequência, no entanto antecipamos a seguir um trecho a fim de demonstrar a forma de atuação 

das lideranças da UFT:  

 

• ―O movimento UFT participou das oficinas de Reestruturação do Conselho da Apa Macaé 

de Cima, realizadas em três pontos desta região. Em forma de protesto, ficamos de fora, 

porque esta foi a forma de mostrar nossa insatisfação com a maneira como somos tratados e 

também para sermos coerentes, pois se não aceitamos a Apa de Macaé de Cima, não tem 

sentido participarmos de quaisquer eventos que vem dar continuidade.‖ 

 Em suas análises sobre os discursos da mídia, Charaudeau afirma que o lugar das 

restrições é onde ―todo discurso se configura em texto, segundo uma certa organização 

semiodiscursiva feita de combinações de formas, umas pertencentes ao sistema verbal, outras 

a diferentes sistemas semiológicos: icônico, gráfico, gestual.‖ (2013b, p. 27) Na logomarca 

criada pela UFT, o sujeito construtor de sentidos lança mão de elementos visuais que, no 

contexto estudado, possuem dupla significação. O telhado do desenho da casa é formado por 

uma enxada e uma cavadeira. A base dessa mesma casa é uma foice. Assim, de acordo com os 

estudos de Charaudeau, em função de um alvo predeterminado e o efeito que escolheu 

produzir, o sujeito-emissor da mensagem, aqui iconográfica, imprime, por meio de estratégias 

discursivas, suas intencionalidades e seu entendimento de mundo. 

 A logomarca em estudo configura-se como um discurso, cujo sentido é fruto da 

imbricação entre as condições extradiscursivas e as construções intradiscursivas.  Portanto, na 

construção desse texto, como em qualquer discurso, os dados externos e os dados internos do 

ato de linguagem determinam as estratégias dos sujeitos da linguagem. O EUc, constituído 

pelos gestores da UFT, projeta um EUe combatente, com o poder de utilizar os instrumentos 

que possuem dupla serventia: a da produção de alimentos e, ainda, caso necessário, como 

instrumentos para fazer valer seu posicionamento frente às atitudes de TUd. Este último, 

interlocutor ideal construído por EUc, são ―os de fora‖
15

. Sobre eles, EUc constrói um 

imaginário de autoritários e arrogantes. Podemos inferir, ainda, que EUc, devido ao 

silenciamento a ele imposto, constrói um discurso que significa a estratégia da ameaça de 

                                                           
15

 Instalou-se um clima de bastante agressividade entre o grupo autodenominado ―Grupo pró-APA MC‖, 

formado pelos ―novos moradores‖ e ambientalistas, que, segundo relatos, acusavam os agricultores locais de 

atrasados e destruidores do meio ambiente e, por outro lado, os pequenos produtores rurais, que não aceitavam a 

criação da UC, vista por eles como um ato autoritário. Foi nesse contexto que surgiu, e passou a ser utilizada 

com muita frequência, entre os agricultores e famílias nascidas na região, a expressão população tradicional. 
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agressão. Tal ameaça é materializada na logomarca em estudo, por meio das imagens dos 

instrumentos contundentes como a enxada, a foice e a cavadeira.  Tui, como já vimos, são 

todos aqueles que estão a favor da implantação da APA que, nesse processo, desconsideram a 

voz do agricultor, enxergando-os como incapazes de participar dos espaços de discussão sobre 

a UC. Em coerência com tal imaginário sociodiscursivo, esse destinatário interpreta as 

ameaças de EUe como coisa de ―gente atrasada e incapaz‖. 

 Assim, no contrato de comunicação que envolve a relação entre agricultores e 

especialistas ambientais, os signos imagéticos que aparecem na logomarca da UFT constroem 

significações diferentes daquelas que um interlocutor não pertencente a tal contrato faria. No 

interior da interação entre esses sujeitos, as escolhas das imagens de enxada, foice e cavadeira 

por parte do sujeito são feitas estrategicamente, objetivando provocar uma possível reação 

emocional no interlocutor. Essa inferência está de acordo com a noção de patemização que, 

―é, às vezes, utilizada para assinalar as discursivizações que funcionam sobre efeitos 

emocionais com fins estratégicos.‖ (CHARAUDEAU & MAINGUENEAU, 2008, p. 372). A 

escolha dos referidos signos foi feita de acordo com uma ancoragem com outros atos de 

linguagem pertencentes às trocas entre esses sujeitos: as ameaças de agressão
16

, durante 

algumas reuniões, por meio dessas ferramentas que se tornaram ícones na luta pelo direito de 

voz por parte dos agricultores. A construção de sentidos no texto icônico em análise possui, 

portanto, a intenção de provocar a emoção de medo no interlocutor. 

 Podemos, ainda, relacionar essa construção imagética com o processo de referenciação 

com o martelo e a foice que se configuram como símbolos da ideologia comunista, segundo a 

qual, de acordo com seus princípios originais, o Socialismo só seria possível por meio da 

união entre camponeses e operários.  Não sabemos se a instância produtora do texto em 

análise possui tais informações a respeito dos movimentos socialistas/comunistas, mas ele nos 

permite tal aproximação por meio da leitura dos elementos iconográficos em comum entre os 

movimentos da União das Famílias da Terra e o Movimento Comunista, além da similaridade 

entre os contextos de produção dessas representações. Ambas, o da UFT guardam grandes 

semelhanças, principalmente no que diz respeito à construção de suas marcas por meio de 

símbolos ligados ao trabalho e à luta. Isso se verifica mais fortemente no que diz respeito aos 

sujeitos envolvidos nesses dois atos de linguagem: agricultores na luta pelo direito de fazer 

valer seus posicionamentos e, guardadas as devidas proporções, camponeses participantes da 

                                                           
16

 Durante os encontros, era comum, por parte de alguns membros da UFT, a ameaça de agressão física com 

enxadas e, principalmente, foices contra aqueles que chegassem às suas propriedades para proibir as tradicionais 

práticas agrícolas. Assim, objetos que originalmente são destinados às práticas da lavoura, tornam-se, nesse 

contexto, armas com as quais os agricultores fazem ameaças, que nunca foram concretizadas, a seus opositores. 
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Revolução Russa. Nesse sentido, esses dois grupos de sujeitos pertencem a mesma formação 

discursiva, uma vez que ocupam semelhantes posições sociais. Portanto, martelo, foice e 

cavadeira materializam o imaginário do ideal de luta identitária. Tais imaginários são, 

portanto, sustentados por uma racionalização discursiva. Segundo Charaudeau, ―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.) (grifo nosso). 

 Conforme Charaudeau, um sujeito que sofre dominação em alguma situação pode 

assumir a posição de dominante em outra. Na relação de força estabelecida entre agricultores 

e especialistas ambientais, os primeiros lutam por um espaço que a eles foi negado. Portanto, 

a logomarca da UFT constitui um posicionamento de contrapoder. E isso, segundo 

Charaudeau
17

 

 
é a salvação da democracia, porque, a partir do momento em que se concebe 

que ideologia são sistemas de ideias e valores que surgem em todos grupos 

sociais, vemos como a democracia é uma relação de poder e contrapoder. A 

democracia não é a dominação de uma maioria, e sim a possibilidade de as 

minorias se expressarem e defenderem no espaço público seus próprios 

sistemas ideológicos. (CHARAUDEAU, 2010) 

 

 A própria criação da UFT constitui um posicionamento de contrapoder construído e, 

ao mesmo tempo, revelado nos discursos por ela produzidos. A logomarca foi considerada, 

até mesmo por grupos e entidades que se posicionavam como defensores dos interesses dos 

agricultores, como a materialização de um posicionamento, por parte de alguns agricultores, 

autoritário e manipulador no processo de luta contra a implantação da APA. No próximo 

corpus de análise há uma referência às críticas feitas por pessoas envolvidas no conflito, como 

podemos observar na passagem: ―tentam desqualificar nosso movimento UFT de várias 

maneiras e dizem também que é manipulado por políticos e especuladores imobiliários, pois 

saibam que a UFT é um movimento social apartidário, não está vinculado a nenhum político e 

busca o apoio e a solidariedade de toda a sociedade brasileira.‖ (corpus 5) 

 O sujeito comunicante, por meio da logomarca analisada, traz para o cenário de 

conflitos uma imagem de sujeito combatente que resiste à política de silenciamento que 

permeia a existência da APAMC. A logomarca é o texto que cumpre o papel de simbolizar a 

União das Famílias da Terra, no entanto, muitos outros textos foram por ela produzidos, 

                                                           
17

 ―O sujeito voltou‖. Boletim da UFMG, nº. 1697, ano 36. 2010. 
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sempre com a intencionalidade de refutar a voz opressora e se fazer ouvir. Como dissemos 

anteriormente, a UFT foi a entidade que se posicionou de forma mais radical em comparação 

com as outras –  sua principal reivindicação é a anulação da APA. Embora a logomarca que 

aparece no texto que analisaremos na sequência seja o da Ação Rural, destinatária do relatório 

do IEF analisado anteriormente, o sujeito que fala nesse ato de linguagem é um dos 

representantes da UFT. É ele quem assina a carta. Logo, o sujeito construtor de sentidos por 

meio desse texto não é a Ação Rural e sim a UFT. Essa última utiliza a logomarca da Ação 

Rural, pois ainda não possuía, na época, o CNPJ. É interessante notar que a logomarca da 

Ação Rural traz também o instrumento enxada, mas, nesta, ele está nas mãos de um 

agricultor, simbolizando, assim, somente o trabalho. Essa diferença observada nas logomarcas 

da UFT e da Ação Rural materializam seus posicionamentos distintos. 

 O próximo corpus a ser analisado também se configura como um discurso de 

resistência. A escolha de mais um texto que constrói a resistência ao silenciamento se deve ao 

fato de, nessa fase do momento histórico que permeia nossa pesquisa, os posicionamentos de 

resistência tenham sido mais intensos e numerosos. Portanto, nossa sequência está em 

harmonia com os dados externos dos discursos produzidos nesse contexto. 

  

 

2.6  ―SE VÃO EMPURRAR ESTA APA À FORÇA, VAMOS UNIR O POVO  E GRITAR 

SOCORRO!‖ 

 

AÇÃO RURAL 

DE SÃO SEBASTIÃO DE LUMIAR 

 

Fomos pedir nesta audiência a revogação dos decretos n°s 29.213 e 38.234 referentes à APA 

de Macaé de Cima e a criação de uma nova Apa com a participação ativa da população local 

do 5° e 7° Distritos, além de outros benefícios carentes em nossa região, relativos à saúde, 

educação e segurança. 

Esta Apa, decretada em 2001, que só divulgada sua existência em 2005, foi decretada 

equivocadamente; não teve a participação e nem o conhecimento da população tradicional 

desta região e não cumpriu os requisitos legais, principalmente em relação a lei 9.985/2000, 

atropelando, desta forma, a democracia e a Constituição Federal. 

Passamos a sofrer rigorosa fiscalização dos órgãos ambientais, levando os agricultores ao 

medo e ao desespero, pessoas simples que só viam uma saída: vender suas terras, seu meio 

de sustento, para especuladores e acabar nas periferias das cidades. 

Já há um exemplo: há anos foi decretada duas Apas Municipais nas localidades de Rio 

Bonito e Macaé de Cima deste 5° Distrito, levando os agricultores a venderem suas terras 
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devido a denúncias e repressões que não deixaram condições de subsistência aos agricultores 

daquelas localidades. 

Não é verdade quando dizem que este povo não aceita a Apa porque não conhece os 

benefícios de tal instituição ou, muito menos, que tenha o temor de que vão ter suas terras 

desapropriadas. 

Ora, como não conhecemos? Temos a experiência desastrosa da aplicação das duas Apas 

municipais, já antigas, em nossa região, e vimos o estrago que fez nas famílias do local. Os 

agricultores por não conseguirem trabalhar em paz e por também não contarem com nenhum 

apoio de órgãos públicos, venderam suas terras para oportunistas, sendo que muitos viraram 

caseiros em suas próprias ex-propriedades, inclusive, na sua grande maioria, sem registro 

oficial de trabalhador rural. Seus filhos tiveram que abandonar o local por falta de condições 

de subsistência, causando assim a desintegração das famílias, aumentando com isso a 

população que vive à margem da sociedade. Em síntese: as políticas ambientais se esquecem 

das sociais, trabalham com a ótica punitiva e não educativa. 

Esta região das Apas Municipais produzia toneladas de mantimentos hortifrutigranjeiros; 

saiam caminhões lotados todas as semanas e hoje lá quase nada mais se produz, virou sítios 

de fins de semana de ―bacanas‖. Esta é a nossa preocupação com o nosso futuro, com tantas 

proibições e restrições o empobrecimento da região é inevitável se nada for feito. A 

conseqüência será a fome, a miséria, o desemprego e o desequilíbrio social e é assim que 

todos sairão perdendo. 

A Apa de Macaé de Cima abrange toda a área dos 5° e 7° Distritos de Nova Friburgo, 

perfazendo, aproximadamente, quase um terço deste município, mais uma área vizinha 

localizada em Casimiro de Abreu, vivendo nesta área de 10 a 15 mil pessoas. A criação desta 

Apa, através de decreto no Executivo do Estado, não foi embasada em nenhum estudo de 

impacto social e nem sinalizado pelas autoridades competentes o interesse de trazer 

condições outras para que o povo desta região aos poucos fosse se adaptando aos novos 

tempos. 

Dizem que dentro de uma Apa há totais condições de subsistência; achamos que realmente é 

possível tal possibilidade, mas é necessária uma parceria entre órgãos públicos e a população 

local. Sem seriedade e respeito mútuo nada se consegue! 

A Apa de Macaé de Cima peca na sua própria criação, pois não respeitou os requisitos da lei, 

muito pelo contrário, impôs-se a população local sua criação de forma autoritária, ignorando, 

completamente os clamores populares, chegando ao extremo de excluir o povo de qualquer 

participação em reuniões que tivessem como tema a constituição desta Apa. 

Denunciamos também interesses outros, ganância e arrogância de poderosos que ultrapassam 

os limites da vergonha humana. Acumulamos em nossas vivências inúmeros casos de 

desrespeito e violência.  

Sempre nos trataram como ignorantes e impondo suas vontades e sendo assim só nos restou 

uma saída, criar o Movimento Social União Famílias da Terra (UFT) para fazer valer os 

nossos direitos e para unir o povo em busca de justiça, dignidade e paz. 

Tentam desqualificar nosso movimento UFT de várias maneiras e dizem também que é 

manipulado por políticos e especuladores imobiliários, pois saibam que a UFT é um 

movimento social apartidário, não está vinculado a nenhum político e busca o apoio e a 

solidariedade de toda a sociedade brasileira.  A UFT idealiza, também, que esta política 

antiga e ultrapassada, à base de troca de favores e corrupções desapareça, e que seus 

seguidores desonestos sejam descartados pelo eleitor e termine infeliz e arrependido por 

enganar e trair o povo que o elegeu. 

Fizemos a Audiência Pública para levar ao conhecimento das autoridades, que realmente têm 

competência, os nossos pedidos que são a revogação de decretos da Apa de Macaé de 

Cima e a criação de uma nova denominada como Apa de Lumiar e São Pedro da Serra. 
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Os itens pedidos na audiência estarão diretamente relacionados com esta nova Apa que 

pretendemos fazer. 

Sabemos que o IEF não tem poder para atender nossas solicitações, portanto achamos que a 

carta resposta que nos foi enviada pelo IEF respondendo os itens pedidos na audiência foi, no 

mínimo, fora de propósito. Cabe ressaltar que as autoridades, com competência legal para 

solucionar estas questões, também não se manifestaram à contento. 

O movimento UFT participou das Oficinas de Reestruturação do Conselho da Apa de Macaé 

de Cima, realizadas em três pontos desta região. Em forma de protesto, ficamos do lado de 

fora, porque esta foi a forma de mostrar a nossa insatisfação com a maneira como somos 

tratados e também para sermos coerentes, pois se não aceitamos a Apa de Macaé de Cima, 

não tem sentidos participarmos de quaisquer eventos que venham dar continuidade. 

Em reuniões anteriores, realizadas nas comunidades com a participação do IEF, fomos 

informados pelos representantes daquele órgão, que não havia mais convênio com o Batalhão 

Florestal, com o agravante da destinação de 40% ( quarenta por cento) das multas aplicadas 

por componentes desta corporação para manutenção dos veículos deste batalhão, fomentando 

com esta atitude a indústria das multas, tão conhecida em nossa sociedade. Isto aconteceu 

uma semana após a última realização da Oficina Participativa em Boa Esperança, em 

27.11.2007. 

Sabemos da imensa responsabilidade com a preservação deste nosso paraíso, os nossos 

antepassados e nós também sempre tivemos esta consciência. A prova disso é que apesar de 

nunca termos tido incentivo a região está preservada. A natureza é como uma planta, se mal 

tratada, fica doente e dá frutos doentes também, preservar a natureza é responsabilidade de 

todos. Em todos os lugares, no mundo inteiro, quem preserva ou destrói é a mão do homem, 

mas para se fazer uma preservação duradoura, consciente e limpa é preciso que se dê 

condição de vida digna ao ser humano. Este deve ser o ponto de partida para um futuro 

mundo melhor! 

Esperamos que as autoridades ao lerem este documento abram seus corações e suas mentes. 

Para construirmos juntos uma nova Apa denominada Apa de Lumiar e São Pedro da 

Serra, com a participação de todos, desde o doutor até o agricultor mais calejado e 

simples e dê condição de subsistência a todos os segmentos aqui existentes e, 

principalmente, a preservação e que este povo seja tratado pelas autoridades com a 

seriedade, honestidade e simplicidade que a causa requer. 

Se vão empurrar esta Apa à força, vamos unir o povo e gritar socorro!. 

Jamais vamos aceitar esta apa equivocada e ilegal. 

Movimento União Famílias da Terra- UFT 

José Antônio Ouverney 

 

 No momento histórico no qual nos encontramos nessa fase da análise do corpus, o 

sujeito agricultor já ganhou certo espaço em relação às discussões sobre os rumos da APA. 

Ele já começa a fazer valer seu posicionamento a respeito das restrições impostas pelas 

políticas ambientais. Constatamos que essa conquista, ainda tímida, é fruto de 

posicionamentos mais ou menos contundentes. Diante desse novo dado externo ao ato de 

linguagem, o sujeito falante, no caso aqui, o representante da UFT, Zezinho (como é chamado 

na região) se coloca, de forma incisiva para construir seu projeto de influência no discurso 

que estudaremos a seguir.  
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 Analisaremos como esse sujeito falante age na encenação do ato de discurso de acordo 

com seu ―propósito referencial que está encaixado num Ponto de vista enunciativo, (...) 

integrando ambos uma Situação de Comunicação‖. (CHARAUDEAU, 2010, p. 82).  Nesse 

ponto do desenrolar dos acontecimentos, a criação da APAMC já completa sete anos de 

desconsideração da voz do agricultor, embora ele já, como vimos, venha se inserindo de 

forma mais contundente nos espaços de discussão. Entretanto, efetivamente, ainda não se faz 

ouvir a ponto de ter, por exemplo, oficialmente reconhecidas as suas técnicas de plantio, 

embora no discurso do IEF analisado anteriormente, o sujeito falante queira passar, por meio 

da argumentação ponderada, uma imagem de quem ouve o interlocutor. As estratégias 

utilizadas pelos sujeitos enunciadores do primeiro texto desse corpus e o anterior são opostas, 

porém a intencionalidade é a mesma: a de silenciar a voz do agricultor. No entanto, ―se, como 

se sabe, o poder invade tudo, a resistência (...) também está por toda a parte e os sentidos 

vazam por qualquer espaço simbólico que se apresente. Eles migram‖ (ORLANDI, 2011, p. 

129). 

 O texto de Zezinho em nome da UFT tornou-se símbolo entre estudiosos a respeito da 

APA e, até mesmo, entre os ―PROAPA‖. Nele, o argumentante materializa o posicionamento 

mais incisivo da UFT: ―sempre nos trataram como ignorantes e impondo suas vontades e 

sendo assim só nos restou uma saída, criar o Movimento Social União Famílias da Terra 

(UFT) para fazer valer os nossos direitos e para unir o povo em busca de justiça, dignidade e 

paz.‖ A construção só nos restou uma saída insere na cena enunciativa o posicionamento de 

querer fazer valer, de qualquer forma, a justiça, a dignidade e a paz.  

 Mais uma vez, sentimos a necessidade de afirmar que o texto a ser analisado apresenta 

construções que servem de corpus para análise de vários pressupostos da Semiolinguística, 

em especial os que escolhemos para a presente pesquisa. Contudo, faremos um estudo dos 

processos de referenciação utilizados pelo falante ao mobilizar elementos da memória 

interdiscursiva. Dessa forma, de acordo com os estudos de Charaudeau a respeito do conceito 

de memória, durante o processo de construção de sentidos, o falante mobiliza a memória de 

discurso, a memória das situações de comunicação e a memória das formas. 

 No discurso assinado por Zezinho, um dos principais líderes da UFT, a memória 

interdiscursiva é responsável por construir, quase que a totalidade da significação do texto. De 

acordo com Charaudeau, a memória de discurso é motivada pelos saberes de crença e de 

conhecimento que constroem comunidades discursivas. ―Os conhecimentos ‗derivam de uma 
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representação racionalizada da existência dos seres e dos fenômenos do mundo [...]‖, já as 

―crenças resultam do olhar subjetivo que o homem lança sobre acontecimentos do mundo.‖ 

(CHARAUDEAU & MAINGUENEAU, 2006, p. 123/124) Ao longo do texto em análise, 

podemos perceber a mobilização, por parte do sujeito, desse tipo de memória. Vejamos, 

dentre várias que compõem o texto, duas delas: ―há anos foi decretada duas Apas Municipais 

nas localidades de Rio Bonito e Macaé de Cima deste 5º distrito, levando os agricultores a 

venderem suas terras devido a denúncias e repressões que não deixaram condições de 

subsistência aos agricultores daquelas localidades.‖ A mobilização dessa memória de 

conhecimento apoia o contra-argumento do sujeito falante a fim de rebatar outro argumento, o 

de que o agricultor é contrário a APA ―porque não conhece os benefícios de tal instituição‖. 

Um exemplo de uso da memória de discurso ligada a uma crença é a seguinte passagem: 

―Esta é a nossa preocupação com o futuro, com tantas proibições e restrições o 

empobrecimento da região será inevitável se nada for feito. A consequência será a fome, a 

miséria, o desemprego e o desequilíbrio social e é assim que todos sairão perdendo.‖ Por meio 

dessa memória de crença inserida em seu discurso, o falante utiliza o argumento de que, 

devido aos problemas sociais mobilizados pela memória de crença, ‗todos sairão perdendo‘, 

inclusive os ambientalistas.  

 À memória da situação de comunicação, Charaudeau atribui a função de formar 

comunidades comunicacionais, uma vez que se constitui em torno de dispositivos de contratos 

de comunicação. No texto em questão, esse tipo de memória é utilizado no trecho a seguir:  

• ―Os itens pedidos na audiência estarão diretamente relacionados com esta nova APA que 

pretendemos fazer‖.  

 Esse processo de referenciação traz, por meio da mobilização da memória da situação 

de comunicação, três elementos ligados ao contrato de comunicação estabelecido entre 

agricultores e especialistas: os itens que contêm as reivindicações dos agricultores, a própria 

audiência pública realizada na ALERJ e, ainda, a carta-resposta, escrita por André Ilha, que 

foi dividida ―didaticamente‖ em itens.    

 É interessante observar a mobilização das formas que o falante insere na enunciação. 

São elas não só expressões e palavras que se tornaram típicas nos discursos dos agricultores, 

mas também ―as maneiras de dizer e de estilos de falar‖ (CHARAUDEAU & 

MAINGUENEAU, 2006, p. 326), sobre as quais falaremos na sequência. 
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 A forma ―esta Apa‖ é repetida neste texto por três vezes. Tal processo de referenciação 

é muito usado por agricultores num tom de desqualificação da UC. A própria Analista de 

Projetos especiais do INEA, no corpus anteriormente analisado, utiliza essa expressão a fim 

de citar a forma com a qual os agricultores se referem à APA: ―A comunidade reluta em 

aceitar ‗esta APA‘‖. O processo de referenciação desse falante revela o quanto a expressão em 

questão é significativa e reiterada nos discursos produzidos por agricultores, a ponto de ser 

por ele referenciada com a intencionalidade de evidenciar a forma com a qual os agricultores 

se referem à APA.  Nas construções ―...atropelando, desta forma, a democracia e a 

Constituição Federal‖ e ―Se vão empurrar esta Apa à força, vamos unir o povo e gritar 

socorro!‖, o argumentante traz para a superfície textual, por força da memória, duas formas 

verbais muito utilizadas pelos agricultores por construírem a significação das imposições às 

quais foram submetidos: os verbos atropelar e empurrar, os quais são usados com valor 

intrinsecamente subjetivos (ORECCHIONI, 1997, p. 139) a partir da avaliação do sujeito da 

enunciação. Essa avaliação recai não só sobre o próprio processo de implantação da Apa, 

como também sobre os sujeitos que se posicionam a seu favor: ―La evalización se refere em 

primer lugar al processo denotado (y, de contragolpe, a uno y/outro de sus actantes)
18

. 

Portanto, os verbos em questão podem ser considerados modalizantes negativos por seu teor 

pejorativo. Subjetivos são também os adjetivos oportunistas e bacanas usados, de acordo com 

a avaliação do falante, para caracterizar os defensores da UC. Tais avaliativos axiológicos são 

empregados de acordo com uma norma  ―referida al sujeto de la enunciación y relativa a sus 

sistemas de evaluación (estética, ética, etc)‖
19

. Sobre a carta da UFT em análise, com destaque 

para o uso dos adjetivos oportunistas e bacanas, parece-nos pertinente a consideração de 

Orecchioni (1997, p. 130) de que os avaliativos incomodam o discurso ―honesto‖, mas trazem 

as ―delícias‖ do discurso polêmico (tradução livre). 

 Os adjetivos oportunistas e bacanas também residem nas memórias de formas, sendo, 

para o sujeito falante, processos de designação adequados para a construção de sentido, 

segundo as imagens que cria a respeito dos ―de fora‖. Aliás, essa última expressão, 

sedimentada na memória dos discursos, constrói e revela o imaginário dos agricultores em 

relação aos seus ―opositores‖.  

                                                           
18

 A avaliação se refere em primeiro lugar ao processo denotado (e, por conseguinte, a um ou outro de seus      

actantes).  
19

 Que se refere ao sujeito da enunciação e se relaciona aos seus sistemas de avaliação (estética, ética, etc.). 
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 Quanto às maneiras de dizer, conforme Charaudeau, no âmbito da memória das 

formas, observamos o uso de figuras de linguagem no processo de construção da 

argumentação em vários discursos produzidos por agricultores. Essas maneiras de dizer são 

recorrentes, não só na construção contida no texto em análise, como em outros que não fazem 

parte do corpus dessa pesquisa, mas que citamos para demonstrar essa constante nos discursos 

de agricultores, revelando, assim, a sua mobilização da memória de formas relacionadas à 

maneira de dizer: 

 • ―Esperamos que as autoridades ao lerem este documento abram seus corações e sua 

mentes...‖  (texto da UFT em análise) 

• ―Com certeza há um ponto de equilíbrio entre o homem e a natureza, mas tirar o 

agricultor da roça é como tirar o peixe da água.‖ (fala de um agricultor citada no texto 

que relata a audiência pública realizada na Alerj); 

 

• ―... o céu caiu na cabeça dos agricultores...‖ (citação da fala do agricultor Jhonson 

Bom em ata da AMASPS realizada em 08/09/2006). 

 O falante agricultor mobiliza, de forma metafórica, elementos da natureza nas duas 

últimas citações, a fim de ilustrar sua situação de desconforto e insegurança diante das 

mudanças impostas ao seu modo de trabalho. A primeira constitui um recurso utilizado para 

sensibilizar (―abram seus corações) e para persuadir o interlocutor (―e suas mentes‖) no 

sentido de construírem ―juntos uma nova Apa denominada Apa de Lumiar e São Pedro da  

Serra, com a participação  de todos, desde o doutor até o agricultor mais calejado e 

simples...‖. Para Maingueneau e Charaudeau (2006, p. 330), o uso da metáfora tem uma 

função persuasiva cuja força, baseando-se em Perelman e Olbrechts-Tyteca (apud 

CHARAUDEAU & MAINGUENEAU, 2006, p. 330), se deve ao fato de fornecer uma 

‗analogia condensada‘ e um ‗julgamento de valor concentrado‘ (CHARBONNEL apud 

CHARAUDEAU & MAINGUENEAU, 2006, p. 330). Ainda de acordo com os analistas do 

discurso, a metáfora ‗adormece a vigilância do espírito‘ (REBOUL apud CHARAUDEAU & 

MAINGUENEAU, 2006, p. 330), transferindo analogicamente um valor decisivo ligado ao 

termo metafórico para a proposição que se quer que seja aceita. Por meio das metáforas 

contidas nas passagens anteriormente citadas, os falantes constroem seu projeto de 

intencionalidade: persuadir o interlocutor de que sofrem consequências negativas devido à 

implantação da APA. Ainda de acordo com Charaudeau, o uso da metáfora é um recurso que 
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está de acordo com a atitude de dramatização, no âmbito do polêmico. É aquela mobilização, 

por parte do falante, a ―dramas da vida‖, os quais estão em conformidade com ―valores 

afetivos compartilhados‖ (CHARAUDEAU, 2013a, p.89) 

 Na construção, transcrita a seguir, que aparece na conclusão do texto em análise, o 

falante mobiliza os três tipos de memória interdiscursiva: 

• ―Sabemos da imensa responsabilidade com a preservação de nosso paraíso, os nossos 

antepassados e nós também sempre tivemos esta consciência. A prova disso é que apesar de 

nunca termos tido incentivo a região está preservada. A natureza é como uma planta, se mal 

tratada, fica doente e dá frutos doentes também, preservar a natureza é responsabilidade de 

todos. Em todos os lugares, no mundo inteiro, quem preserva ou destrói é a mão do homem, 

mas para se fazer uma preservação duradoura, consciente e limpa é preciso que se dê 

condição de vida digna ao ser humano. Este deve ser o ponto de partida para um futuro 

mundo melhor!‖ 

 A memória do discurso na construção é resgatada por meio da expressão ―a região está 

preservada‖, que remete a diversos outros produzidos por especialistas ambientais e, 

inclusive, no próprio texto do decreto
20

 que implanta a APA: ―CONSIDERANDO o 

patrimônio inestimável representado pela Floresta Ombrólia Densa em ótimo estado de 

conservação...‖ A memória da situação de comunicação é mobilizada na construção – 

―sabemos da imensa responsabilidade com a preservação de nosso paraíso‖ – oriunda das 

situações de comunicação nas quais o agricultor recebe as multas, as coerções policiais e, 

ainda, se depara com as placas informativas sobre as responsabilidades na preservação 

ambiental. A utilização da metonímia –  ―quem preserva e quem destrói é a mão do homem‖ – 

resulta da mobilização da memória das formas que, conforme já analisamos, é um recurso 

formal bastante utilizado nos discursos produzidos pelos agricultores. 

 Conforme os postulados de Charaudeau e Maingueneau (2006), o sujeito falante 

constrói seu discurso de acordo com as memórias ligadas às situações de comunicação das 

quais participa, aos discursos construídos nas relações de troca e, ainda, aos conhecimentos 

que partilha com a sua comunidade. Portanto, a memória do sujeito que fala no texto da UFT 

contribui para a construção de sentidos em dois planos complementares: o da textualidade e o 

da história. 

                                                           
20

 (Diário Oficial – Rio de Janeiro, 17 de setembro de 2001, ANO XXVII – Nº 176 – PARTE 

I, p. 25). 
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 No âmbito dos estudos acerca da intertextualidade, é possível observar que o falante 

faz existir no texto em análise, por meio processo de referenciação, a construção de sentido 

feita por Karl Marx e Friedrich Engels, por ocasião do Manifesto Comunista, no slogan 

―Trabalhadores, uni-vos‖. A construção, ―Se vão empurrar esta Apa à força, vamos unir o 

povo e gritar socorro!‖ (grifo nosso), que encerra a carta da UFT, constrói, assim como o 

slogan comunista, um sentido de convocação, união e combate. Logo, ambas, ainda que em 

diferentes momentos históricos e contextos, se configuram como discursos de resistência. 

 Para encerrar a análise desse documento, propomos abaixo um quadro contendo 

argumentos utilizados pelo falante de acordo com os domínios de avaliação, relacionados aos 

procedimentos semânticos, postulados por Charaudeau(2010):  

DOMÍNIOS DE AVALIAÇÃO AS ESTRATÉGIAS  

Domínio de verdade ―Não é verdade quando dizem que este povo não 

aceita a APA...‖ 

―A prova disso é que apesar de nunca termos tido 

incentivo a região está preservada.‖ 

Domínio do estético ―Sabemos da imensa responsabilidade com a 

preservação deste nosso paraíso...‖ 

Domínio do ético ―Seus filhos tiveram que abandonar o local por falta 

de condições de subsistência, causando assim a 

desintegração das famílias, aumentando com isso a 

população que vive à margem da sociedade. Em 

síntese: as políticas ambientais se esquecem das 

sociais, trabalham com a ótica punitiva e não 

educativa...‖ 

―Só nos restou uma saída, criar o Movimento social 

União das Famílias da Terra (UFT) para fazer valer os 

nossos direitos e para unir o povo em busca de justiça, 

dignidade e paz.‖ 

Domínio do hedônico ―Passamos a sofrer rigorosa fiscalização dos órgãos 

ambientais, levando os agricultores ao medo e ao 

desespero...‖ 

―A UFT idealiza, também, que seus seguidores 

desonestos sejam descartados pelo eleitor e termine 

infeliz e arrependido por enganar e trair o povo que o 

elegeu.‖ 

Domínio do pragmático ―Já há um exemplo: há anos foi decretada duas Apas 

Municipais nas localidades de Rio Bonito e Macaé de 

Cima deste 5º distrito, levando os agricultores a 

venderem suas terras devido a denúncias e repressões 

que não deixaram condições de subsistência aos 

agricultores daquelas localidades.‖ 

  

 Os domínios de avaliação estão ligados ao consenso social, portanto, o falante que 

representa a UFT os utiliza no processo argumentativo como estratégia para convencer seu 

interlocutor a respeito dos valores defendidos pela UFT. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Karl_Marx
https://pt.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Engels
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2.7 A VOZ DO POVO 

 

 Prosseguindo no plano da história, no âmbito externo da linguagem, no mês de 

novembro de 2008, publica-se a Portaria IEF/RJ/PR, nº 260/2008, que normatiza a 

composição e funcionamento dos conselhos das UCs administradas pela Fundação Instituto 

Estadual de Florestas - IEF/RJ. O Artigo 2º do Decreto define como ―membro do conselho de 

unidade de conservação: entidade ou instituição representante de setores da sociedade civil e 

de Órgãos Públicos‖ e como ―conselheiro: pessoa física designada por um membro do 

conselho como representante daquela entidade ou instituição nas reuniões ordinárias e 

extraordinárias do mesmo‖. Dessa forma, a participação dos agricultores nos espaços 

decisórios da APA mais uma vez é garantido por lei, conforme já era pelo SNUC que previa a 

participação popular na decisão de tornar APA um determinado território. Porém, nesse 

momento histórico, os agricultores conseguiram conquistar a colocação em prática dessa 

garantia legal.  Em abril de 2009, foi publicada a Portaria INEA/PRES de número 35/2009, 

definindo a composição do novo conselho consultivo da APA de Macaé de Cima, formado 

por 42 entidades, contando com ampla participação das representações locais. 

 A partir de então, ocorre uma gestão mais democrática por meio desse Conselho 

Consultivo, além da construção do Plano de Manejo da APA que, de acordo com o INEA 

(Instituto Estadual do Meio Ambiente), órgão que substituiu o IEF,  

é um documento elaborado a partir de diversos estudos (do meio físico, 

biológico e social), que estabelece as normas, as restrições para o uso, as 

ações a serem desenvolvidas no manejo dos recursos naturais da UC e seu 

entorno, visando minimizar os impactos negativos sobre a UC, garantir a 

manutenção dos processos ecológicos e prevenir a simplificação dos sistemas 

naturais. O zoneamento da UC, as medidas para promover a sua integração à 

vida econômica e social das comunidades vizinhas e as regras para visitação 

também devem constar nesse documento. (INEA, 2015) 

 Somente no ano de 2011, a primeira versão do Plano de Manejo da APA Macaé de 

Cima foi consolidada e publicada. No entanto, dentre as muitas críticas surgidas em relação a 

esse documento, destacamos aquelas feitas pelos agricultores e alguns estudiosos da UC a 

respeito das técnicas tradicionais de uso da terra. Tais críticas, entre outras alterações que se 

tornaram necessárias, obrigaram o INEA a empreender a reformulação do texto, gerando um 

novo documento que foi divulgado no mês de junho do ano de 2015. A partir dessa última 

versão, após muitas discussões nos espaços de participação que foram concedidos aos 

agricultores, estes comemoram a conquista de verem reconhecida, nesse texto, como não 
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agressiva ao meio ambiente a sua mais tradicional técnica de manejo do solo e da vegetação: 

o ―descanso‖ da terra, denominado de ―pousio‖ pelos técnicos do meio ambiente. 

 Desse texto, copiamos do site do INEA, somente os trechos, abaixo, que materializam 

no discurso do INEA, a concessão de voz ao agricultor por meio da previsão de uma 

valorização da cultura local dentre os objetivos da Zona de Uso Agropecuário – ZUAP: 

 • ―Apoiar alternativas ambientalmente sustentáveis de geração de renda que agreguem valor 

aos produtos e fortaleçam o patrimônio cultural local‖; 

• ―Apoiar a manutenção do homem no campo através da garantia e incentivo às atividades 

agrícolas tradicionalmente desenvolvidas na região‖; 

 Destacamos o reconhecimento da técnica tradicional de ―descanso‖ da terra nas 

normas da referida zona, embora o emprego da nomenclatura técnica (pousio) tenha 

permanecido no documento oficial: 

• ―área rural consolidada: área de imóvel rural com ocupação antrópica preexistente a 22 de 

julho de 2008, com edificações, benfeitorias ou atividades agrossilvopastoris, admitida, neste 

último caso, a adoção do regime de pousio‖; e 

• ―pousio: prática de interrupção temporária de atividades ou usos agrícolas, pecuários ou 

silviculturais, por no máximo 5 (cinco) anos, para possibilitar a recuperação da capacidade de 

uso ou da estrutura física do solo‖. 

•  ―Garantir a manutenção do manejo agrícola tradicionalmente desenvolvido com as técnicas 

de uso e manutenção das áreas em pousio‖; 

 Para os agricultores, o referido reconhecimento de sua principal prática tradicional de 

lidar com a terra é uma vitória, pois argumentam desde o início do processo que estudamos 

nessa pesquisa, serem eles, os responsáveis, através de suas técnicas de plantio e relação com 

a natureza, pela preservação de uma das maiores áreas de Mata Atlântica do Brasil, além dos 

mananciais de água existentes na região. Esse argumento é construído em diversos atos de 

linguagem produzidos pelos agricultores. Selecionamos dois trechos de textos que compõem 

o corpus dessa pesquisa a fim de exemplificar tal modo de argumentação: 

• ―E eu pergunto ao deputado, quem preservou esta natureza? Os ―ecologistas‖, que 

apareceram na região há pouco tempo e passam um fim de semana e depois voltam para a 

cidade grande onde eles têm sua renda? Não deputado, as matas já estavam aqui antes deles 

chegarem e quem preserva somos nós.‖ (corpus 2) 
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• ―... apesar de nunca termos tido incentivo a região está preservada.‖ (corpus 5) 

 Esses sujeitos pautam esse argumento, inclusive, no texto da lei que institui a APA, 

  

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas 

atribuições legais, tendo em vista o que consta no processo Administrativo 

número E-07/201.1.327/99 e CONSIDERANDO o patrimônio inestimável 

representado pela Floresta Ombrólia Densa em ótimo estado de conservação, 

considerada de preservação permanente e responsável pelo abrigo de 

inúmeras espécies da fauna e da flora nativas (...) (decreto nº 29.213, 

14/09/2001) (grifo nosso) 

 Embora ainda ocorram desentendimentos, questionamentos e divergências de 

interesses na relação dos gestores da APA com os agricultores, essa última versão do Plano de 

Manejo, bem como uma recém-empossada equipe administrativa da APAMC que valoriza o 

diálogo e a participação social, constituem um cenário no qual os agricultores são ouvidos. 

Portanto, a escolha dos trechos da mais nova versão do Plano de Manejo, citados 

anteriormente, para finalizar a análise do corpus, se deve ao fato de materializar no discurso 

esse novo posicionamento dos órgãos ambientais frente ao principal modo de cultivo da terra: 

o ―descanso‖ ou, devido à resistência dos ambientalistas e técnicos em utilizar a expressão 

desses últimos, ―pousio‖, conforme inscrito no documento. Por meio do processo de 

referenciação, os agricultores mantêm a forma descanso, resistindo à forma pousio, resultante 

do processo de referenciação do universo técnico dos especialistas, os quais, por sua vez, 

resistem à referenciação dos agricultores. Ambos os lados relutam em mudar o referente, fato 

que comprova o quanto o processo de referenciação está de acordo com as construções e 

interpretações que o sujeito faz do mundo. No entanto, a técnica tradicional de se lidar com a 

terra é reconhecida no e por meio do discurso. 

 É interessante notar que todo esse processo parece ter encorajado os agricultores a 

lutar pelos espaços que consideram seus por direito e, ao mesmo tempo, e por consequência, 

outras entidades da região passam a considerar a voz desses sujeitos. Como exemplo, cito 

o Comitê das Bacias Hidrográficas dos rios Macaé e das Ostras, entidade responsável pelas 

águas da região, cujo processo de convivência com a população tradicional mereceria um 

outro estudo. A relação que faço aqui é a de que o conflito relacionado a APA forneceu aos 

atores envolvidos um senso de direito, respeito e a consciência de sua capacidade de participar 

de diferentes espaços discursivos. De acordo com Rego (2010), os agricultores 
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incorporaram os termos do discurso ambiental, porém invertendo a equação 

em que eles eram colocados como ―devastadores‖ do meio ambiente‖, e, no 

decorrer de sua luta, constituíram-se como novos atores sociais, contrariando 

visões reinantes em diversas instâncias que consideram estes grupos como 

―atrasados‖, ―ignorantes‖, precisando de ―educação‖ para serem incorporados 

aos padrões da ―civilização‖ urbana e ―moderna‖. (2010, p. 175) 

 Não pretendemos construir um imaginário de ―final feliz‖ para as relações conflitivas 

ocorridas no âmbito da implantação e gestão da APA. Há ainda na região muitos 

posicionamentos divergentes por parte de ambientalistas e agricultores a respeito da relação 

com o meio ambiente. No entanto, a promoção do diálogo, resultante das reivindicações mais 

ou menos agressivas por parte agricultores, fez nascer uma relação de maior respeito entre 

esses sujeitos. De acordo com Charaudeau,  

como suscitar um desejo de partilha fundado em trocas de confiança 

recíproca? Efetivamente, sem um imaginário de confiança, não há elo social 

possível. A não ser que se admita que as sociedades modernas desenvolvidas 

só podem ser governadas por oligarquias que transformam os povos ‗em uma 

plebe imperial, alimentada por bens industriais do planeta inteiro. 

(CHARAUDEAU, 2013a, p. 319) 

         No contexto da APAMC, esse imaginário de confiança é construído e desconstruído 

durante os processos de trocas entre os sujeitos, imbuídos de posicionamentos, que interagem 

nas situações de comunicação.  
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3   CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A presente pesquisa objetivou analisar recursos de silenciamento e de resistência em 

documentos relativos à implantação da APAMC. Foi possível perceber que esses dois tipos de 

posicionamento são construídos por ambas as partes, uma vez que a própria resistência 

pressupõe o silenciamento do sujeito que produziu o discurso precursor do silenciamento. 

Conforme afirma Charaudeau (2010, p. 82), ―quaisquer que sejam a identidade psicossocial e 

o comportamento efetivo do interlocutor, este é instado, pelo ato de linguagem do locutor, a 

ter uma determinada reação: responder e/ou reagir (relação de influência)‖. Entretanto, nota-

se, por meio das análises, que, devido à posição hierárquica na qual se encontram no 

imaginário social, os sujeitos-especialistas-ambientais são responsáveis pelos 

posicionamentos de silenciamento mais contundentes e decisivos – além do fato de terem 

produzido o primeiro discurso de silenciamento, que é o próprio decreto de implantação da 

APA, sem a participação da população tradicional – os quais recaem sobre a população 

tradicional. Como consequência, os posicionamentos de resistência partem, em maior número, 

dos agricultores, embora tenhamos constatado, durante a análise de corpus, que os 

especialistas também resistem ao silenciamento imposto pela própria resistência dos 

agricultores.  

 Ocorre, pois, um continuum de posicionamentos construído e revelado 

discursivamente no processo de implantação e gestão da Unidade de Conservação, que se 

configura atualmente como uma das mais importantes ações das políticas ambientais para a 

preservação de áreas que ainda não foram devastadas pelo furor capitalista, representando, 

assim, a salvação de espécies da fauna e da flora, além da construção de derradeiros meios 

para a continuidade da existência de água para a sobrevivência humana e, ainda, de água para 

gerar energia para o funcionamento de indústrias e estações hidrelétricas.  Os 

posicionamentos de calar a voz, sua consequente repercussão de exigir falar e o resultado 

dessa atitude de resistência, o poder falar, nesse contexto, foram analisados nos atos de 

linguagem que constroem e revelam tais políticas no processo de interação entre os sujeitos 

envolvidos e, ainda, o processo interativo entre esses sujeitos e o mundo.  

 A escolha do corpus para a pesquisa foi desafiadora, uma vez que compilamos um 

universo de textos produzidos por especialistas ambientais e agricultores os quais constituem 

objetos de pesquisa que estão de acordo com os pressupostos teóricos por nós escolhidos. 
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Entretanto, foi necessário selecionar aqueles mais representativos dos posicionamentos dos 

dois grupos de atores que agem na cena da APAMC, em sequência cronológica.  

 A fim de analisar a construção e a inscrição dos posicionamentos de silenciamento  e 

de resistência materializados nos textos escolhidos, o que evidencia a indissociável relação 

entre forma e sentido, procuramos entender ―como fala a linguagem, isto é: como a 

significação é significada.‖(CHARAUDEAU, 2010, p. 19). Para tanto, estudamos a questão 

do sujeito de acordo com as pesquisas de Charaudeau a respeito dos sujeitos da linguagem. 

Vimos como eles agem no processo de construção de seus discursos e concomitantemente se 

instituem como sujeitos por meio desse discurso. Para Charaudeau (op. cit. p. 19), ―... o 

sujeito está no centro da linguagem. Trata-se de um sujeito que ―fala‖ a linguagem e é falado 

por ela.‖ Tal consideração pressupõe um sujeito ativo no processo de produção de 

significados, já que o sujeito, tanto no processo de produção quanto no processo de 

interpretação, constrói e revela seus posicionamentos a respeito do mundo. Desse modo, o 

pressuposto da Semiolinguística de que o homem possui a capacidade de reagir diante da 

tentativa de imposição de posicionamentos ideológicos é perfeito para explicar nossa hipótese 

de que os agricultores construíram, por meio dos discursos que os representam e os instituem, 

a resistência ao silenciamento inicialmente impetrado pelas autoridades ambientais no 

contexto da APAMC. Tal fenômeno comprova que é por meio da construção de atos de 

linguagem que o homem concebe e compreende o mundo, contrariando a consideração de que 

a linguagem é somente reflexo do pensamento. Ao contrário, linguagem é ação!  

 Como foi possível comprovar em nossa pesquisa, o homem conta com a língua, em 

sua dupla dimensão de forma e sentido, para por em cena suas concepções de mundo – é o 

que fazem os parceiros e protagonistas da linguagem no contexto estudado. A língua, nesse 

sentido, é instituída pelo discurso, o qual é influenciado por questões históricas, sociais, 

ambientais, sendo influenciado pelo interdiscurso, pelas ideologias e, ainda, pelos imaginários 

sociodiscursivos que circulam entre os sujeitos e entre eles em relação ao mundo. Como 

vimos, agricultores e ambientalistas constroem discursos que materializam essas influências, 

colocando em cena, por meio da linguagem, seus posicionamentos sobre o mundo, além de se 

instituir por meio dela como identidade. 

 Os estudos semiolinguísticos  a respeito da identidade também se adequam muito bem 

às análises, pois, de acordo com a Análise do Discurso, é por meio da diferenciação, do 

contraste com o outro, que o sujeito se reconhece como identidade social. Percebemos, 

durante a pesquisa, o processo de instituição da identidade do sujeito agricultor, que passa a se 

identificar e nomear, após a constatação da existência de um outro que ameaça seu modo de 
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se relacionar com a natureza, por meio da forma população tradicional. De acordo com 

Charaudeau, essa identidade social é instituída pela identidade discursiva. A esse respeito, 

observamos como agem essas últimas durante os processos de produção e interpretação dos 

discursos que constroem os diferentes posicionamentos a respeito das novas políticas 

ambientais na região de São Pedro da Serra e Lumiar. 

 Outra estratégia para a construção tanto do silenciamento quanto da reivindicação de 

voz nos espaços decisórios na nova política ambiental está ligada ao modo como organizam 

os textos que constroem tais posicionamentos. Para Charaudeau, o sujeito falante utiliza um 

determinado Modo de organização do discurso como recurso para realizar seu projeto de 

intencionalidade no processo de interação com seu interlocutor, de acordo com suas 

finalidades em relação a esse último. Tal escolha, no contexto desse estudo, contribui para a 

construção da intencionalidade de calar ou a sua repercussão de querer falar.  

 Os posicionamentos de falar e querer falar resultam de imaginários criados pelos 

sujeitos a respeito de seu interlocutor, a respeito das coisas do mundo e a respeito do próprio 

ato comunicativo. A fim de materializar esses posicionamentos, o falante, dotado de 

intencionalidades, faz uso de recursos linguísticos. Tivemos a oportunidade, durante a análise 

do corpus, de perceber o quanto os processos de referenciação e designação estão à mercê 

das interpretações e representações que o homem faz sobre o mundo. As escolhas não são 

aleatórias, ao contrário, elas constroem e revelam os posicionamentos do sujeito.  

 Dentre as análises por nós realizadas nessa pesquisa, destacamos aquela relacionada ao 

pressuposto de Charaudeau sobre os elementos de base da relação argumentativa, composta 

de asserção de partida, asserção de chegada e asserção de passagem de acordo com os quais 

o sujeito falante presente na carta do tenente-coronel (corpus 1) organiza e constrói seu 

projeto de intencionalidade de convencer o interlocutor. Ficou evidente, nesse caso, a exatidão 

e coerência da teoria ao ser aplicada na análise. Destacamos, ainda, a aplicação dos estudos a 

respeito dos domínios de avaliação, enquanto procedimentos semânticos fundamentados no 

consenso social, na argumentação construída pelo sujeito falante na carta da UFT (corpus 6) 

 Ficamos extremamente satisfeitos (e encantados) em constatar o quanto os 

pressupostos teóricos, principalmente da Semiolinguística, explicam os usos linguísticos em 

função da construção e colocação em cena de posicionamentos do sujeito. Eles fornecem um 

cabedal para que cidadãos possam compreender como se constroem as tentativas de persuasão 

e manipulação do homem pelo homem na sociedade. Conscientes de que as formas que 

circulam socialmente podem construir sentidos que visam à dominação, o sujeito terá mais 
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facilidade de questionar e reagir, o que faz por meio da linguagem. Ou seja, como vimos, a 

linguagem constrói tanto a dominação quanto a libertação.  

 Esperamos ter alcançado o objetivo de, por meio dessa pesquisa, contribuir para que 

nos espaços das políticas ambientais – extremamente, relevantes, necessárias e urgentes – 

governantes e especialistas ambientais estejam mais abertos ao diálogo que propicia a 

orientação, a informação e a concessão de voz a todos os envolvidos. Enquanto moradora da 

região que contextualiza nossa pesquisa, posiciono-me a favor da instituição da APA, por 

meio da qual foi possível conter as primeiras especulações imobiliárias e o processo de 

superpopulação, favelização e suas consequências na região. Os distritos de São Pedro da 

Serra e Lumiar possuem um dos últimos mananciais de Mata Atlântica do Brasil, contendo 

relevantes cursos d‘água, elemento cada dia mais escasso no planeta. Sem falar no clima e na 

tranquilidade que a região oferece. No entanto, do ponto de vista da democracia, 

consideramos inadequada a forma com a qual o processo de implantação e gestão ocorreu. 

Como mostrou essa pesquisa, a população tradicional não foi consultada, orientada e 

informada, conforme, inclusive, prevê o SNUC. Pelo contrário, ela foi silenciada. 

 Porém, esse silenciamento já constrói sua face oposta: a resistência. Como nos mostra 

Charaudeau, e como comprovamos com a pesquisa, o homem só é parcialmente 

sobredeterminado por políticas ideológicas. A sua vertente livre, capaz de enxergar e resistir 

diante de mecanismos de dominação se faz existir. E qual é o instrumento que esse homem 

possui para construir sua emancipação, ainda que parcial? A língua! É por meio dela que o 

homem constrói sua participação, sua inserção nos espaços decisórios a respeito de sua 

própria existência enquanto cidadão. Participação que lhe foi, de forma autoritária, usurpada. 

Logo, reiteramos: linguagem é ação! 

 Durante o processo de resistência, por parte dos agricultores, os mesmos puderam 

contar com o apoio de algumas instituições. Como disse anteriormente, o Colégio Estadual 

José Martins da Costa, situado em São Pedro da Serra, possui uma participação extremamente 

relevante em todo o processo de implantação e gestão da APA, com destaque para seu papel 

de mediador no processo de discussões e conflitos entre agricultores e especialistas 

ambientais. Por esse motivo, pretendemos, na pesquisa de doutorado, empreender um estudo a 

respeito do papel dessa instituição educacional na política de resistência construída pela 

população tradicional diante dos ditames da política ambiental. Nosso objetivo é o de 

pesquisar, de forma mais profunda, o papel da educação na construção dos processos de 

resistência do homem, por meio do discurso, diante de posicionamentos autoritários de 

silenciamento de vozes. 
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 Para terminar, destacamos a conquista de voz por parte dos agricultores nos espaços de 

discussão sobre a APAMC, após longos anos de luta, de conflitos, e até mesmo de atitudes 

agressivas durante o processo de exigência dessa voz que constrói sua participação nesses 

espaços. O reconhecimento da técnica de descanso (o discurso técnico mantem a 

denominação pousio) como sustentável, logo, autorizada, no texto do Plano de Manejo da 

APA simboliza essa conquista. No plano da Análise do Discurso, em sua vertente 

semiolinguística, tal conquista simboliza a defesa de Patrick Charaudeau a respeito da 

capacidade do sujeito de questionar a ideologia vigente, desmentindo os pressupostos de que 

o homem é totalmente determinado por ela. Simboliza, ainda, a consideração dos saberes, por 

parte de sujeitos que ocupam papel de líderes, daqueles que estão submetidos a sua 

autoridade. Simboliza a admissão de que o saber acadêmico e técnico não é o único, de que 

indivíduos possuem diferentes saberes, muitas vezes alcançados pela experiência, pela 

observação e pela tradição passada de pai para filho ao longo do tempo. Simboliza que o 

equilíbrio e a interação são possíveis, que esses diferentes saberes podem dialogar, mas 

somente quando esse diálogo é construído, admitido, proporcionado e acreditado. A 

concessão de voz aos agricultores é materializada no Plano de Manejo como resultado da luta, 

por meio do discurso, por parte dos agricultores para se fazerem ouvidos e respeitados. Essa 

conquista, alcançada por meio da construção dos discursos que constroem a resistência ao 

discurso hegemônico comprova, mais uma vez, que Linguagem é ação! 
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ANEXOS - DOCUMENTOS ANALISADOS 

 

1. O tenente-coronel e a batalha pelo silenciamento  
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2. Convites, convocações e provocações  
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3. Ponderação ou silenciamento dissimulado?  
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4. Instrumentos de resistência  
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5. ―Se vão empurrar esta APA à força, vamos unir o povo e gritar socorro 
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