
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

INSTITUTO DE LETRAS 

PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS DA LINGUAGEM 

 

 

 

 

 

 

“O Exército de sempre, uma nova Força”: uma análise do funcionamento do 

discurso da “transformação” do Exército Brasileiro 

 

 

 

 

 

 

 

SANDRA NASCIMENTO DA HORA 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niterói 

Dezembro de 2013 



 
 

 

SANDRA NASCIMENTO DA HORA 

 

 

 

 

 

“O Exército de sempre, uma nova Força”: uma análise do funcionamento do discurso da 

“transformação” do Exército Brasileiro 

 

 

 

 

 

Dissertação apresentada à Universidade Federal 

Fluminense como requisito parcial para a 

obtenção do título de Mestre em Estudos da 

Linguagem. 

Orientadora: Profª Drª Silmara Cristina Dela 

Silva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niterói 

Dezembro de 2013 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha Catalográfica elaborada pela Biblioteca Central do Gragoatá 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H811    Hora, Sandra Nascimento da.  

     “O Exército de sempre, uma nova Força”: uma análise do 

funcionamento do discurso da “transformação” do Exército Brasileiro 

              / Sandra Nascimento da Hora. – 2013. 

146 f.   

 Orientador: Silmara Cristina Dela Silva. 

     Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal Fluminense, 

Instituto de Letras, 2013. 

 Bibliografia: f. 86-89. 

 

    1. Análise do discurso. 2. Exército brasileiro. 3. Carreira militar.                 

I. Silva, Silmara Cristina Dela. II. Universidade Federal Fluminense. 

Instituto de Letras. III. Título.                                                                

                                                              
                                                          CDD 401.41 
 

 

 

1.  371.010981 

 

 



 
 

SANDRA NASCIMENTO DA HORA 

 

“O Exército de sempre, uma nova Força”: uma análise do funcionamento do discurso da 

“transformação” do Exército Brasileiro 

 

 

Dissertação apresentada à Universidade Federal 

Fluminense como requisito parcial para a 

obtenção do título de Mestre em Estudos da 

Linguagem. 

Orientadora: Profª Drª Silmara Cristina Dela 

Silva  
 

Aprovada em 17 de janeiro de 2014. 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

_________________________________________ 

Profª Drª Silmara Cristina Dela Silva  

Universidade Federal Fluminense – UFF 

 

 

_________________________________________ 

Profª Drª Giovana Cordeiro Campos de Mello 

Universidade Federal Fluminense - UFF 

 

 

_________________________________________ 

Profª Drª Angela Correa Ferreira Baalbaki  

Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ 

 

 

 

SUPLENTES 
 

____________________________________ 

Prof. Dr. Maurício Beck 

Universidade Federal Fluminense - UFF 

 

 

_____________________________________ 

Profª Drª Ana Paula El-Jaick 

Universidade Federal de Juiz de Fora - UFJF 



 
 

AGRADECIMENTOS 

 

 

À minha família, pelo apoio incondicional em todos os momentos de que precisei 

dedicar um tempo especial à elaboração deste trabalho. Especial agradecimento faço a minha 

mãe Selma e às minhas irmãs Simone e Silvania por terem cuidado de meus meninos Marcos 

Felipe e Luiz Guilherme em períodos em que não pude lhes dedicar minha atenção.  

À Profª Drª Silmara, minha orientadora, pela confiança e por aceitar o desafio de 

me inserir no ambiente da Análise de Discurso em um curto espaço de tempo desta formação 

acadêmica e por acreditar que seria possível coparticipar de uma pesquisa em torno do tema 

que lhe foi apresentado. Agradeço, ainda, por muito me incentivar e, de forma significativa, 

me inspirar a continuar os estudos nesse campo.  Meu muitíssimo obrigado por tudo que me 

ajudou a descobrir nessa caminhada, fruto de sua excelente atuação como professora-

pesquisadora-orientadora! 

À Profª Drª Angela Correa Ferreira Baalbaki, pelas pertinentes observações e 

orientações para correção de rumo, durante a fase de qualificação. Agradeço, ainda, pelas 

importantes sugestões bibliográficas, cujas leituras ampliaram meu entendimento sobre alguns 

tópicos abordados na pesquisa e contribuíram para a realização de uma análise discursiva 

mais aberta à construção de novos sentidos. 

À Profª Drª Giovana Cordeiro Campos de Mello, por aceitar o convite de 

participar da banca de defesa de minha dissertação e por dedicar seu tempo e atenção para 

uma cuidadosa análise e acompanhamento dos efeitos de sentidos constituídos nesta trajetória.  

Ao Prof Dr. Maurício Beck, pelas pontuais observações e relevante 

direcionamento de percurso de análise, durante a etapa de qualificação. Agradeço, também, 

pelas sugestões bibliográficas, cujas leituras me permitiram situar o olhar em áreas ainda não 

exploradas e, com isso, novos sentidos construir  neste percurso de análise.     

À Profª Drª Ana Paula El-Jaick, por aceitar o convite de compor a banca de defesa 

desta dissertação e por disponibilizar seu tempo, atenção e olhar crítico para leitura de cada 

capítulo, no intuito de compreender os sentidos que aqui foram delineados. 

Aos professores, colegas e colaboradores do Laboratório Arquivos do Sujeito, 

pelas atividades realizadas que muito contribuíram para o amadurecimento de minha prática 

de análise e por estimularem novas formas de olhar para o objeto de pesquisa.   



 
 

Aos demais professores do Instituto de Letras, com os quais tive um contato mais 

direto durante o curso das disciplinas obrigatórias e optativas, e que, de forma direta ou 

indireta contribuíram para o desenvolvimento desta pesquisa: Prof Dr Sebastião Votre, Profª 

Drª Vanise Medeiros; Profª Drª Maria Del Carmem; Profª Drª Luciana Freitas. 

E aos comandantes, chefes e demais militares do Centro de Estudos de Pessoal e 

Forte Duque de Caxias, instrutores e alunos, pelo apoio e pela compreensão em meus 

momentos de ausência para realização desta pesquisa e por terem compartilhado de minhas 

divagações em alguns momentos de análise, discussões e reflexões com Pêcheux, Orlandi, 

Indursky, Payer, Mariani, Althusser e outros autores que atravessaram meu caminho durante a 

atividade de pesquisa. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Com amor, aos meus 

queridos filhos Marcos 

Felipe e Luiz Guilherme, que 

tiveram muitas horas de 

atenção e  de lazer furtadas 

em prol da realização desta 

pesquisa.  
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na sociedade atual tem-se falado muito em reordenamento 

mundial ou nova ordem mundial, reestruturação produtiva, 

globalização etc. para expressar as mudanças ocorridas no 

mundo desde a Segunda Guerra Mundial. Nas condições atuais 

da sociedade, essas expressões comumente encontradas nos 

discursos econômico e político da atualidade sugerem a 

existência de algo que se transforma, a partir de um processo de 

continuidade, um movimento de mudanças no curso da 

sociedade capitalista. Mas a base de sustentação dessas 

expressões é a sua natureza contraditória, a combinação de 

velhos pensamentos e práticas em uma nova forma. 
(Maria Virgínia Borges Amaral, 2005) 



 
 

RESUMO 

 

 

As Forças Armadas brasileiras (Marinha do Brasil, Exército Brasileiro e Força Aérea 

Brasileira) estão vivendo um momento de reorganização estratégica de sua estrutura, de sua 

indústria de material de defesa e de sua política de composição de efetivos, fruto da 

implementação da Estratégia Nacional de Defesa, em vigor desde dezembro de 2008, e a 

partir da qual são elaborados documentos específicos que orientam as ações de defesa para 

cada força. O Exército Brasileiro está passando por um processo de “transformação”, visando 

seu preparo para atuação em um cenário prospectivo de 2031. Esta pesquisa tem como 

finalidade analisar o modo como se constituem os efeitos de sentido no discurso relacionado à 

“transformação” do Exército. Com filiação nos pressupostos teóricos da Análise de Discurso 

de Pêcheux, o presente estudo resgata o papel da memória sócio-histórica e da memória 

discursiva como elementos da exterioridade que devem ser considerados na materialidade do 

texto e no processo de produção de sentidos do discurso. Um discurso se constitui sempre a 

partir de condições de produções dadas, deriva de posições ideológicas ocupadas pelos 

sujeitos, correspondendo, pois, a um certo lugar no interior de uma formação social dada. As 

condições de formulação, constituição e circulação do discurso são pontos abordados nesta 

análise, tendo em vista que o discurso é um processo contínuo que não se esgota em uma 

situação específica. É preciso, por isso, considerar a circunstância da enunciação, o contexto 

sócio-histórico, a memória discursiva e o modo de circulação no qual se inscreve o dizer.  O 

corpus da pesquisa é constituído de documentos prescritivos emitidos pelo Comando da Força 

e de um vídeo institucional. O foco da análise direciona-se para o funcionamento do discurso 

relacionado à “transformação” do Exército Brasileiro, com destaque para a formação e para a 

profissionalização de seus militares de carreira, cujo processo se inicia no século XIX e 

estende-se aos dias atuais. O recorte temporal que norteia esta pesquisa delimita-se entre os 

anos de 2008 e 2013, período em que circula institucionalmente o discurso da 

“transformação”. A análise justifica-se pelo interesse em mapear como os sentidos são 

construídos em torno do discurso da “transformação”, do novo, em uma instituição de 

natureza conservadora, positivista, e como esse discurso se relaciona com outros discursos 

que circulam na sociedade.   

 

Palavras-chave: Análise de discurso; Funcionamento discursivo; Exército Brasileiro; 

Formação militar. 



 
 

ABSTRACT 

 

The Brazilian Armed Forces (Brazilian Navy, Brazilian Army and Brazilian Air Force) have 

been undergoing a process of strategic reorganization of their structure, their industry of 

defense material and their recruiting policy. Such course of action is the result of the 

implementation of the Defense National Strategy (Estratégia Nacional de Defesa), in force 

since December 2008, and from which derive specific documents that guide the actions of 

defense for each one of the military forces. The Brazilian Army has been undergoing a 

process of "transformation", aimed at preparing its members to operate in a scenario set for 

2031. This research aims at analyzing how the effects of meaning are established in the 

discourse related to "transformation" in the Army. Affiliated with the theoretical principles of 

Discourse Analysis by Pêcheux, this study will rescue the role of socio- historical memory 

and discursive memory as elements from the outside that should be considered in the text 

materiality and in the process of discourse meaning production. A discourse is always 

constituted from given production conditions; it stems from ideological positions occupied by 

subjects and so, it corresponds to a certain position within a given social formation. The 

conditions for the formulation, constitution and circulation of discourse are points tackled in 

this analysis, considering that the discourse is a continuous process that does not end up in a 

specific situation. Therefore, we must consider the utterance circumstances, the socio- 

historical context, the discursive memory and the circulation mode in which speech is 

inscribed. The research corpus is made up of prescriptive documents issued by the Force 

Command plus an institutional video. The analysis focus is directed to the functioning of the 

discourse related to the "transformation" of the Brazilian Army, with emphasis on the 

preparation and professional training of participants in the military career, whose process 

began in the 19th century and has extended to the present days. The time frame that has 

guided this research ranges between the years of 2008 and 2013, period when institutional 

discourses of "transformation" circulated institutionally. The analysis is relevant due to the 

interest in mapping how meanings are built around the discourse of "transformation", of 

novelty, in an institution well known for its conservativeness, positivism-oriented nature, and 

how that discourse relates to other discourses that circulate in society. 

 

Keywords: Discourse analysis; Discursive functioning; Brazilian Army, Military Training. 
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INTRODUÇÃO 

As Forças Armadas (FA) brasileiras, constituídas pelas instituições militares 

Marinha do Brasil (MB), Exército Brasileiro (EB) e Força Aérea Brasileira (FAB), estão 

subordinadas ao Ministério da Defesa (MD)1, órgão que tem como atribuição principal o 

estabelecimento de políticas ligadas à Defesa e à Segurança do País.  

De acordo com o Artigo 142 da Constituição da República Federativa do Brasil 

(BRASIL, 1988): 

As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, 

são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na 

hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e 

destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por 

iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. 

 

O MD, como principal articulador das ações que envolvam mais de uma Força 

Singular2 no país, é o órgão responsável pela implementação da Estratégia Nacional de 

Defesa (END), a qual está em vigor desde dezembro de 2008. Este documento apresenta 

ações estratégicas de médio e longo prazo, cujo objetivo é “modernizar a estrutura nacional de 

defesa, atuando em três eixos estruturantes: reorganização das Forças Armadas, reestruturação 

da indústria brasileira de material de defesa e política de composição dos efetivos das Forças 

Armadas” (END, p. 3).  

A partir dos gestos de leitura e de interpretação da END, cada Força Singular  

depreendeu as responsabilidades de sua competência e elaborou documentos específicos que 

norteassem  as atividades em suas esferas de atuação.  Fruto desse trabalho de interpretação, o 

Exército Brasileiro, instituição analisada nesta pesquisa, elaborou três documentos: a 

Estratégia Braço Forte, o Processo de Transformação do Exército e o Projeto de Força.  

Esta pesquisa tem como finalidade analisar como se constituem os efeitos de 

sentido (PÊUCHEUX, 1969) que permeiam o enunciado “O Exército de sempre, uma nova 

Força”, extraído do documento Projeto de Força (PROFORÇA), o qual foi publicado em 

2012, pelo Estado-Maior do Exército, e traça diretrizes orientadoras do processo de 

“transformação"3 do Exército Brasileiro. A relação interdiscursiva do discurso da 

                                                           

1  No Brasil, as três Forças Armadas mantinham-se em ministérios independentes até a criação oficial do 

Ministério da Defesa em 10 de junho de 1999, o que teve como consequência a extinção do Estado-Maior das 

Forças Armadas (EMFA) e a “transformação” dos Ministérios da Marinha, do Exército e da Aeronáutica em 

Comandos respectivos a cada Força. 
2  Cada uma das instituições que compõem as Forças Armadas: Marinha, Exército e Aeronáutica.  
3  As ocorrências da palavra transformação (e suas variações como adjetivo ou verbo) aparecerão neste trabalho 

grafadas entre aspas, tendo em vista seus efeitos de sentido que remetem ao processo em andamento, e não à 

transformação como resultado de um conjunto de ações, como um já-dado sempre ali. Exceção será feita quando 

se tratar do nome do documento oficial e do portal da transformação. 
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“transformação” com outros discursos também constitui foco dessa análise, sendo os 

discursos relacionados à formação e à profissionalização dos militares de carreira, que 

compõem o efetivo da Força, a abordagem que terá maior destaque na construção desse 

trabalho, por entender que o chamado processo de transformação terá como um de seus 

principais eixos condutores a “(trans)formação” de seus recursos humanos. 

As atividades de formação e profissionalização dos militares do Exército 

Brasileiro iniciam-se no século XIX e estendem-se aos dias atuais; porém, o recorte temporal 

que norteia esta pesquisa tem como marco o ano de 2008, período em que começam a ser 

postos em circulação o discurso relacionado à “transformação” do Exército.  

Desse modo, a análise discursiva apresentada nesta pesquisa orienta-se pelas 

seguintes questões: 

- Como se constitui o discurso da “transformação” do Exército Brasileiro? 

- De que forma o discurso da “transformação” se relaciona com outros discursos 

que circulam na sociedade e quais os efeitos de sentido que podem ser construídos a partir 

dessas relações interdiscursivas?  

Com filiação nos pressupostos teóricos e metodológicos da Análise de Discurso 

pecheutiana, que considera o funcionamento da língua e as condições de produção em que um 

discurso é produzido (circunstâncias imediatas de enunciação, momento sócio-histórico, 

ideologia, sujeito enquanto uma posição discursiva), o presente estudo busca analisar o 

funcionamento do discurso da “transformação” do Exército em relação às suas condições de 

produção e, para isso, resgata o papel da memória sócio-histórica e da memória discursiva 

(interdiscurso) como elementos da exterioridade que devem ser considerados na materialidade 

do texto e no processo de produção de sentidos do discurso.  

Para este estudo, a teoria revista e utilizada para análise do corpus constituído 

apresenta-se sob as vozes discursivas de Michel Pêcheux (1969, 1975, 1988, 2010) e Eni 

Puccinelli Orlandi (1995, 1996, 2007, 2011, 2012), no que se refere à teoria e aos 

procedimentos de análise de discurso; Freda Indursky (1997, 2008, 2011), Onice Payer (2005) 

e Bethania Mariani (2006, 2010), no que tange à noção de sujeito; Pierre Achard (2010), no 

enfoque sobre o papel da memória; e Louis Althusser (1980, 1985), na abordagem sobre a 

interpelação do indivíduo em sujeito pela ideologia.  

A apresentação desta pesquisa está dividida em cinco seções: introdução, contexto 

sócio-histórico (capítulo 1), percurso teórico-metodológico (capítulo 2), análises discursivas 

(capítulo 3) e considerações finais. 
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Neste espaço da introdução, apresenta-se o objeto de pesquisa, bem como 

definem-se os objetivos, as questões norteadores de análise do corpus discursivo e o recorte 

temporal considerado. Apontam-se, também, o referencial teórico a que se filia esse estudo e a 

justificativa para realização da pesquisa.   

No primeiro capítulo, será apresentado o contexto sócio-histórico em que surge o 

dizer sobre a “transformação” do Exército, com um breve situar em dois grandes marcos da 

história da Força: sua formação e a criação da Academia Real Militar. Procede-se a uma 

revisão bibliográfica acerca do tema “Formação do militar do Exército Brasileiro”, através da 

qual se buscou descrever as características e particularidades do ensino militar, e apresentar 

uma breve contextualização acerca do ingresso e da formação dos oficiais e sargentos que 

compõem o efetivo da Força Terrestre.  

No segundo capítulo, percorre-se a trilha da Análise de Discurso (AD) proposta 

por Michel Pêcheux, o que torna necessária, como ponto de partida, a realização de uma breve 

abordagem acerca do Estruturalismo linguístico defendido por Ferdinand Saussure. Com base 

nos referenciais teóricos, busca-se trabalhar alguns dos principais conceitos relacionados ao 

quadro teórico-metodológico da análise de discurso, como: formação imaginária, formação 

ideológica, formação discursiva, interdiscurso, intradiscurso, esquecimento, paráfrase, forma-

sujeito e posição-sujeito. Em seguida, expõe-se a metodologia de constituição e análise do 

corpus discursivo, demonstrando o percurso realizado entre o primeiro contato com o corpus 

empírico da pesquisa e a definição das sequências discursivas recortadas para análise.  

No terceiro capítulo, dedica-se especial atenção à análise do funcionamento do 

discurso da “transformação” do Exército Brasileiro e dos dizeres a ele relacionados, 

entrelaçando aspectos do contexto sócio-histórico, da interpelação ideológica e da teoria de 

análise de discurso, com ênfase nos discursos que apontam para o “Exército de sempre”, 

sustentados por uma memória de arquivo institucional, e os dizeres que conduzem às 

construções de sentido voltadas para “uma nova Força”. 

Por fim, no ambiente das considerações finais, procura-se demonstrar os 

resultados da pesquisa, relacionando-os aos objetivos estabelecidos, aos procedimentos 

metodológicos e aos referenciais teóricos utilizados. Busca-se, ainda, refletir sobre o papel das 

escolas de formação e especialização nesse contexto de “transformação” e sobre como os 

discursos ali proferidos podem contribuir para a construção de sentidos outros no imaginário 

dos sujeitos que compõem o efetivo militar do Exército Brasileiro.   

Cabe ressaltar que o desenvolvimento da pesquisa justifica-se pelo interesse em 

analisar como os sentidos são produzidos em torno do discurso da “transformação” (“do 
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novo”) em uma instituição de natureza conservadora, positivista; e, ainda, mapear as relações 

interdiscursivas que atravessam o enunciado “o Exército de sempre, uma nova Força”, no 

intuito de entender seu funcionamento discursivo e gerar material que possa contribuir para o 

desenvolvimento do processo em escolas da instituição. 
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1. O DISCURSO DA “TRANSFORMAÇÃO” EM SEU CONTEXTO SÓCIO-

HISTÓRICO  

A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 142, conceitua os três ramos das 

Forças Armadas (Marinha do Brasil, Exército Brasileiro e Força Aérea Brasileira) como 

instituições nacionais permanentes, “organizadas com base na hierarquia e na disciplina”, sob 

o comando supremo do Presidente da República. No texto do artigo citado, há também 

referência às missões que lhe são destinadas, a saber, “defesa da pátria, garantia dos poderes 

constitucionais, e por iniciativa de qualquer dos três poderes, garantia da lei e da ordem” 

(BRASIL, 1988). 

Nesse discurso inicial sobre o papel das Forças Armadas, é possível perceber que 

as missões ali demarcadas são tão precisas que provocam um apagamento de outras 

atribuições realizadas pelas forças, mas que não são previstas constitucionalmente, como as 

missões de ajuda humanitária, as ações cívico-sociais, dentre outras. 

Geraldo Magela da Cruz Quintão4 afirmou, em uma palestra realizada em 2002, 

no Seminário Política de Defesa para o Século XXI, que o sistema militar de defesa possui 

uma espinha dorsal que se expressa pela tríade equipamento, tecnologia e pessoal, destacando 

que:  

O equipamento corresponde aos meios materiais integrados por uma flexível 

arquitetura de Comando, Controle, Comunicações e Inteligência e que agregue uma 

conveniente componente tecnológica. 
Segue-se a tecnologia, representada por uma Doutrina de Emprego Combinado, 

pelas doutrinas de emprego das forças e pelas normas e procedimentos táticos e 

técnicos que espelhem arranjos e modelos próprios, livres de influências e 

estereótipos externos. 
Por último, o pessoal, a base de todo sistema, nada mais é do que a gente que integra 

os quadros militares devidamente instruída por uma educação superior, conhecedora 

do estado da arte, da literatura e da técnica. Gente profissional, motivada e capaz de 

decidir em ambiente caóticos. (QUINTÃO, 2003, p. 30-31) 
 

Quintão declarou, ainda, que o atual sistema de defesa brasileiro reflete sua pouca 

autonomia estratégica, “decorrente de uma ordem internacional já ultrapassada, cujos 

paradigmas e conceitos não são mais aplicáveis” (p. 26). Seus dizeres apontam para uma nova 

ordem social, o que parece gerar necessidade de mudança, de alinhamento para atuação no 

século XXI, o que dialoga com o discurso da “transformação” proferido alguns anos após.  

O discurso do Comando do Exército acerca do processo de “transformação” da 

Força situa esse evento como fruto da percepção da necessidade de a Força Terrestre tornar-se 

capaz de enfrentar os novos desafios que surgem no cenário internacional, decorrentes das 

                                                           

4 Ocupou o cargo de Ministro da Defesa do Brasil no período de 24 de janeiro de 2000 a 1º de janeiro de 2003. 
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demandas que emergem neste novo século, o que na visão prospectiva de um Brasil do futuro, 

imaginada pelo Comando do Exército, influenciou seu planejamento estratégico, conforme 

dizeres transcritos da Revista Verde-Oliva5: 

  

No século XXI, três fatos impactaram o planejamento estratégico do Exército: o 

surgimento da Era do Conhecimento, a emergência do Brasil como nação de grande 

relevância no cenário mundial e a imprevisibilidade marcante dos conflitos da 

atualidade, caracterizados por diferentes tipos de ameaças ao redor do mundo. 

(BRASIL, 2012c, p. 8)  
 

O discurso do desenvolvimento tecnológico é um dos fatores que influenciam o 

novo pensamento da instituição Exército Brasileiro (EB), o qual é sustentado pelos benefícios 

oriundos dos recursos da tecnologia da informação e comunicação neste período que se 

caracteriza pela velocidade no curso informacional, baixo custo nos processos de transmissão 

e possibilidade de armazenamento de diversos tipos de conhecimentos e informação, 

conforme consta do documento Processo de Transformação do Exército Brasileiro (2010). 
 

A própria condição de Exército de um país que ascende ao patamar de ator global, e 

que consolida sua liderança na América do Sul, impõe a adoção de sistemas de 

armas com elevado valor tecnológico, o que condicionará até mesmo a imagem da 

Força perante a Nação brasileira. (BRASIL, PTEB, 2010, p. 40) 

Outro fator de suma importância que a Força Terrestre considera nesse processo é 

a imagem proveniente do discurso sobre o crescimento econômico do país, que produzirá uma 

nova relação de forças de mercado e modificará a posição e o papel da nação no cenário 

internacional. Esse acontecimento definirá novos sentidos para a atuação do Exército 

Brasileiro, provocando um deslizamento desse discurso que é da ordem da política econômica 

para um discurso que passa a se sustentar na ordem da defesa nacional.  

Aliados a esses imperativos, o EB destaca, ainda, os diferentes tipos de ameaças 

decorrentes do surgimento de uma nova dimensão no campo de batalha, a qual se dá no 

ambiente cibernético; e o aumento do poder dos atores não estatais, como organizações não 

governamentais e organizações internacionais, que produzem alterações significativas nas 

relações internacionais. 

Diante desse encadeamento de acontecimentos, que se organizam em torno de um 

imaginário construído, após a realização de vários estudos com base em cenários, o Comando 

da Força prevê que o país pode vir a sofrer pressões internacionais de diversas ordens, as 

quais poderão ser encaradas como possíveis ameaças à autonomia da nação brasileira, e acena 

                                                           

5 A Revista Verde-Oliva é um veículo de comunicação, publicado pelo Centro de Comunicação Social do 

Exército, que tem como objetivo principal divulgar entre os públicos interno e externo as atividades profissionais 

e complementares do Exército. Fonte: www.eb.mil.br/web/revista-verde-oliva/historico (acessado em 19/12/13). 

http://www.eb.mil.br/web/revista-verde-oliva/historico
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para a necessidade de o Brasil estar preparado para enfrentá-las. A necessidade de preparo da 

tropa com base em visão prospectiva constitui-se como importante estratégia de defesa 

nacional, conforme discursa Sun Tzu6, em seu livro “A arte da guerra” (1983): 

 

A arte da guerra nos ensina a não confiar na probabilidade de o inimigo não vir, mas 

na nossa presteza em recebê-lo; não na chance de ele não atacar, mas em vez disso, 

no fato de que tornamos nossa posição invulnerável. (p. 54) 
 

O estrategista reforça essa orientação na seguinte passagem: “o que possibilita ao 

soberano inteligente e ao bom general atacar, vencer e conquistar coisas além do alcance de 

homens comuns é a previsão” (idem, p. 104-105). 

De acordo com Costa (2007, p. 13),  

esse processo consiste, exatamente, em um exercício de se transportar mentalmente 

para o futuro desejável, considerado possível, e a partir de lá olhar para trás, para o 

hoje, e perguntar o que deve ser feito no presente para que o idealizado no futuro se 

concretize. 
 

A partir dessa imagem que o Exército Brasileiro constrói em relação a um Brasil 

do século XXI, já começam a se delinear as condições de produção que irão sustentar o 

discurso da “transformação”. Sob esse forte argumento de preparo da força para atuação nesse 

cenário de mudança, o Ministério da Defesa busca dar um passo, diante da necessidade de 

adequação das Forças Armadas brasileiras para estes desafios futuros, e elabora a Estratégia 

Nacional de Defesa (END) em 2008, com os pressupostos já expostos na introdução deste 

trabalho.  

Decorrente dos imperativos que surgem com a END (anexo 1), é elaborada em 

2009, pelo Estado-Maior do Exército (EME), a Estratégia Braço Forte, que desdobra em 

horizontes temporais, a saber, 2015, 2022 e 2031, o planejamento de ações estratégicas 

relacionadas ao alcance do objetivo estabelecido na END. 

Fruto desse planejamento prospectivo, o EME publica em 2010 a Diretriz do 

Processo de Transformação do Exército Brasileiro (DPTEB), que visa ser o ponto de partida 

para as “transformações”. O documento, além de outras questões relacionadas à estratégia e à 

defesa nacional, trata do porquê e do como “transformar” o Exército; além de delimitar os 

vetores de “transformação” (VT) para a Força, a saber: Ciência & Tecnologia; Doutrina; 

                                                           

6 Sun Tzu foi um general, estrategista militar e pensador chinês que viveu no século IV AC. No comando do 

Exército Real de Wu acumulou inúmeras vitórias, derrotando exércitos inimigos e capturando seus comandantes. 

Foi um profundo conhecedor das manobras militares e escreveu os textos que ficaram conhecidos, no ocidente, 

como "A arte da guerra", onde agrupa observações e ensinamentos de tática e estratégia de combate e de 

logística de guerra. Fonte: http://comunicacaomilitante.blogspot.com.br/2008/09/sun-tzu-e-realidade-do-

conflito.html 
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Educação & Cultura; Engenharia; Gestão; Recursos Humanos; Logística; Orçamento & 

Finanças; e Preparo & Emprego.  

Com o início dos trabalhos dos VT, surge a necessidade de elaboração de um 

planejamento orientador, cuja finalidade é sinalizar metas e diretrizes aos vetores. Sob esse 

preceito, foi idealizado no 2º semestre de 2010 e lançado em 2012 o Projeto de Força do 

Exército Brasileiro (PROFORÇA – anexo 2). 

 

O Projeto de Força do Exército Brasileiro (PROFORÇA), fiel à metodologia de 

planejamento, programação e orçamentação, apresenta as diretrizes para a 

concepção e a evolução da Força para 2031, com marcos temporais em 2015 e  

2022. É dinâmico, interativo, inovador, permeia todo o Exército e é adaptável às 

incertezas que os conflitos do futuro impõem. (BRASIL, 2012, p. 3) 
 

 Esse discurso, apresentado no documento, dialoga com outros dizeres da 

atualidade: quando evidencia seu caráter de dinamismo, traz à memória o discurso da 

administração e da gestão orçamentária; quando fala em “interativo” e “inovador”, remete a 

um contexto de tecnologia, de inovação tecnológica.  

Os vetores de transformação comparecerão nesta pesquisa em diversos momentos, 

sendo que os sentidos serão construídos com ênfase para Educação & Cultura, Recursos 

Humanos e Preparo & Emprego, tendo em vista que seus dizeres dialogam diretamente com o 

discurso da “transformação”  pelo canal da formação dos militares. 

Na visão do Comando do Exército, o processo de “transformação” da Força 

desencadeou, como uma de suas consequências, a necessidade de reformulação dos cursos de 

formação militar, em seus diferentes níveis, a fim de atender às exigências de um novo perfil 

militar para atuação no cenário prospectivo de 2031, por considerar que o perfil anterior, que 

pensa a formação do militar como o preparo de um mero combatente qualificado para atuar 

em ambientes de guerra, não corresponde ao que se espera de um profissional em 2031. Com 

isso, um novo perfil passa a ser construído, com base em competências que deverão ser 

desenvolvidas nas escolas, fruto da imagem que a instituição faz do que seria esse militar 

ideal para compor os novos cenários de emprego da Força. Nos capítulos seguintes, será 

retomada a questão relacionada à imagem do militar, bem como será estendida a análise para 

aspectos relacionados às imagens da instituição Exército Brasileiro e da nação brasileira.  

Ao analisar o discurso produzido nessa nova proposta de formação militar que 

dialoga com o documento Projeto Força de Exército, no qual se percebe uma orientação 

voltada para a preservação dos valores da instituição militar, ao mesmo tempo em que se 

busca o preparo para atuação em um novo cenário, julgou-se importante retomar as origens da 

formação do oficial combatente do Exército Brasileiro, para fins de análise do processo de 
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construção das formações imaginárias que permeiam as condições de produção do discurso da 

“transformação”. Nesse contexto, parece interessante retomar alguns dizeres de Quintão 

(2003), citado no início deste capítulo, “o pessoal, a base de todo o sistema, nada mais é do 

que a gente que integra os quadros militares devidamente instruída por uma educação 

superior”. 

O Exército Brasileiro (EB) é marcado por dois grandes acontecimentos que o 

consolidam como instituição federal: as Batalhas de Guararapes, em 1648, que marcam a 

formação do Exército Brasileiro; e a criação da Real Academia Militar, por D. João VI em 

1810, que marca o início da sistematização do ensino militar no EB.  

No presente estudo, o foco será dado ao ensino na Força, tendo em vista que 

alguns grandes historiadores e sociólogos do Brasil, como Costa (1957), Tavares (1985), 

Barroso (2000), Castro (2002) e Mc Cann (2007) já cuidaram de apresentar em suas obras a 

história da formação do Exército Brasileiro. Mas é importante ressaltar que, de acordo com o 

historiador Aurélio Tavares (1985), a formação inicial do Exército remonta às ações do índio 

Felipe Camarão e do negro Henrique Dias, que lutaram pela defesa da terra brasileira. Tavares 

(1985, p. 21-22) aponta que: 

 

O primeiro grande marco foram as batalhas de Guararapes, na guerra contra os 

holandeses, onde surgiram, sob o impulso do sentimento nativista, o regimento dos 

pardos, comandados pelo índio Felipe Camarão, e o dos negros, de Henrique Dias. 

Eles se revelaram como combatentes, à altura dos portugueses colonizadores, nas 

lutas pela defesa da terra brasileira, em que haviam nascido.  
Dar-se-ia, então, lutando nas mesmas fileiras, a fusão das três raças, como estaca 

zero, que passaria a ser uma glória do Exército. Porque, desde então, nasceria a alma 

do combatente brasileiro, pela fusão de índios, brancos, pretos e mestiços, como 

símbolo da futura democracia multirracial, sem discriminações nem quaisquer 

preconceitos, de modo a forjar as raízes do povo e do Exército brasileiro de todos os 

tempos, com o progressivo reforço de filhos de imigrantes de outras origens. 
   

Esta organização da população brasileira como um corpo de tropa militar já 

sinaliza um primeiro gesto de composição de um dos valores militares atuais: o espírito de 

corpo, assim explicitado por Rousseau (2000, p. 26):  

 

Ora, como os homens não podem engendrar novas forças, mas somente unir e dirigir 

aquelas que existem, não têm nenhum outro modo, para se conservarem, que o de 

formar por agregação um conjunto de forças que possa sobrepujar a resistência, de 

acioná-las para um único objetivo e fazê-las operar em concerto. 
 

O autor acrescenta que: “Cada de um nós coloca sua pessoa e toda sua potência 

sob a direção suprema da vontade geral; e recebemos, enquanto corpo, cada membro como 

parte indivisível do todo” (ROUSSEAU, 2000, p. 28). 
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 A constituição desse corpo militar provocou a necessidade de preparo de oficiais, 

em proveito desse Exército constituído, o qual já tinha um elevado percentual de brasileiros. 

 
A guarnição militar do Rio de Janeiro já era constituída em 80% de brasileiros. 

Tornava-se necessário elevar o padrão profissional e cultural dos seus oficiais, que 

não podiam ser preparados pelas escolas existentes na Corte, mas revelaram 

comprovada capacidade para comandar homens e realizar empreendimentos, em 

benefício da defesa do País, das suas fortificações e dos mais diversos encargos 

públicos. (TAVARES, 1985, p. 22) 
 

O recrutamento dos militares, nesta fase inicial de formação do exército, já 

apontava para a relação da instituição com a estrutura de classes da sociedade, tendo em vista 

que, tradicionalmente, o corpo de oficiais era recrutado entre a nobreza; e as praças, entre as 

classes baixas; o que demonstrava que “o recrutamento militar favorecia assim a entrada para 

o oficialato de representantes de grupos sociais dominantes, pelo prestígio, pela riqueza, ou 

pelo poder” (CARVALHO, 1990, p. 186); já o recrutamento do corpo de praças fora realizado 

em classes baixas até 1916, sob as marcas do seguinte discurso posto em circulação em um 

decreto do ano de 1835: 

no caso de fracasso do recrutamento voluntário: proceder-se-á a recrutamento 

forçado e o recrutado servirá por seis anos, receberá somente soldo simples, será 

conduzido preso ao quartel e nele conservado em segurança até que a disciplina o 

constitua em estado de se lhe facultar  maior liberdade. (CARVALHO, 1990, p. 189) 
 

Ao abordar a temática que remete à estrutura de classes, torna-se pertinente 

ressaltar que, de acordo com Pinheiro (1990, p. 10): 

 

as classes dentro da estrutura de classes só podem ser definidas historicamente, 

enquanto pensadas nas relações com as outras classes (relações de antagonismo e de 

complementaridade) e definidas segundo critérios situados em diversos níveis da 

estrutura social (econômico, político, ideológico). É impossível concebê-las num 

vácuo: somente o exame das relações dessas com outras classes pode levar ao 

conhecimento da homogeneidade de sua orientação política e da forma de suas 

manifestações. 
 

Nesse cenário de formação e consolidação de uma força armada brasileira, foi 

criada a Real Academia Militar. Do documento7 que regula a criação desse estabelecimento 

de ensino, pode-se destacar o seguinte trecho que define as diretrizes de seu funcionamento 

inicial: 

                                                           

7 Carta de Lei, de 04 de dezembro de 1810. Publicação original: Coleção Leis do Império do Brasil - 1810 - p.  

232 - Vol 3. Legislação informatizada constante do endereço eletrônico:  
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/carlei/anterioresa1824/cartadelei-40009-4-dezembro-1810-571420-norma-

pe.html  e também do Boletim Eletrônico Nº 52, Março de 2004, da Sociedade Brasileira de Cartografia (SBC) 

www.cartografia.org.br/boletim/Boletim52.pdf 
 
 

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/carlei/anterioresa1824/cartadelei-40009-4-dezembro-1810-571420-norma-pe.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/carlei/anterioresa1824/cartadelei-40009-4-dezembro-1810-571420-norma-pe.html
http://www.cartografia.org.br/boletim/Boletim52.pdf
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Hei por bem, que na minha atual Corte e Cidade do Rio de Janeiro, se estabeleça 

uma Academia Real Militar para um Curso completo de Ciências Matemáticas e 

Ciências de Observação, quais a Física, Química, Mineralogia, Metalurgia, e 

História Natural, que compreenderá o Reino Vegetal e Animal, e das Ciências 

Militares em toda a sua extensão tanto de Tática como de Fortificação e Artilharia, 

na forma que mais abaixo mando especificar; havendo uma Inspeção Geral que 

pertencerá ao Ministro Secretário de Estado da Guerra, e imediatamente debaixo de 

suas ordens à Junta Militar, que mando criar, para dirigir o mesmo Estabelecimento 

(SBC, 2004, p. 3). 
 

A Real Academia Militar tinha como função inicial a preparação intelectual e 

profissional de oficiais que seriam destinados a servir em todos os recantos do país; o que 

seria feito através de uma educação uniforme, que tinha como fim garantir a propagação dos 

conhecimentos adquiridos na capital em qualquer lugar para onde os encargos da carreira os 

levassem (TAVARES, 1985). Esse efeito de mobilidade constante é ressignificado pela ideia 

de desenraizamento de um lugar marcado geograficamente e consequente vinculação à 

formação social da qual passam a ser sujeitos interpelados pela ideologia, o que contribui para 

a construção dos sentidos de dedicação à instituição, de formação de laços entre os 

companheiros de farda e da noção de pertencimento (SANTOS, 2004).  

Murillo Santos (1991), ao estudar sobre a profissionalização das Forças Armadas, 

destaca que a criação da Real Academia Militar foi o grande marco para a institucionalização 

do processo de formação e profissionalização dos oficiais do Exército, tendo em vista que 

provocou o abandono da improvisação, prática dominante em períodos anteriores, e 

incorporou caraterísticas de ensino superior. O autor afirma que “o novo estabelecimento 

estava orientado, basicamente, para a formação profissional do oficial do Exército, com o 

entendimento que se tinha dessa questão no início do século XIX” (SANTOS, 1991, p. 73). 

A criação dessa escola fez parte de uma ampla reformulação no ensino militar, 

conduzida por D. Rodrigo de Souza Coutinho, Ministro dos Negócios Estrangeiros e da 

Guerra, o qual entendia que um exército vale o que valem os seus oficiais, os seus 

comandantes, e que a formação profissional do quadro de oficiais era peça básica da estrutura 

militar a ser montada. D. Rodrigo encontrou resistências advindas da Corte Portuguesa, mas, 

ao final, conseguiu a aprovação do Estatuto que cria a Real Academia em 04 de dezembro de 

1810. Em 23 de abril de 1811, foram ministradas as primeiras aulas no novo estabelecimento 

de ensino (MOTTA, 1998).    

Na década de 1820, o país sofreu um período de instabilidade política, cujo 

contexto apontava para um movimento de independência do Brasil, o que refletiu no 

funcionamento da Real Academia Militar, a qual estava subordinada à Corte Portuguesa. 

Porém, na década de 1840, alguns anos após o advento da independência, a situação foi 
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normalizada e a instituição consolidada, fruto da nova situação do Brasil como Estado-Nação. 

No período em questão, foram realizadas sucessivas reformas curriculares, como nos aponta 

Motta (1981): 

 

Enquanto as reformas se sucediam, os currículos se alteravam, nesses vinte anos de 

contínuas mutações, um fato avulta: a Academia como instituição e como estrutura 

administrativa cresce e se consolida. Em 1834 e nos anos seguintes fizeram-se obras 

importantes no edifício escolar que, agora, com seus dois andares e suas numerosas 

salas (em 1848 elas somavam vinte e oito) e massa arquitetônica imponente. 
 

Como efeito de sua nova estrutura, a escola passou a receber muitos alunos do 

meio civil, o que a fez repensar os conteúdos que ali eram ministrados, cuja ênfase era na 

formação teórica e não na prática militar. Essa dicotomia provocou o debate acerca da 

necessidade de inserção de atividades complementares aos estudos, como “exercícios, 

manobras, enfim, a familiaridade com os armamentos e a arte da guerra. Tal o objetivo da 

Escola Militar criada na Praia Vermelha, que, devido à circunstância, chamou-se inicialmente 

Escola de Aplicação” (SANTOS, 1991, p.76). A escola submeteu-se, desde então, a regime 

estritamente militar, no qual os alunos viviam na situação de internato, o que já sinalizava um 

gesto de ruptura e tomada de posição por parte dos sujeitos inscritos na atividade pedagógica 

da instituição.  

Os dizeres sobre a formação militar na década de 1850 apontam para o fato de que 

algumas modificações foram realizadas pelo governo em prol do ensino e da 

profissionalização militar, como a mudança de localização da Real Academia Militar para a 

Praia Vermelha, passando à denominação de Escola Central; e a criação, nesse mesmo 

período, dos cursos de Infantaria e Cavalaria no Rio Grande do Sul. Mais tarde, em 1859, 

organiza a Escola de Tiro de Campo Grande e a situa como estabelecimento anexo à Escola 

Militar da Praia Vermelha, com a destinação de formar instrutores e monitores para os corpos 

de tropa. Fruto dessas medidas, em 1864, no advento da Guerra do Paraguai, o Exército, com 

cerca de quatorze mil homens em seu efetivo, dispunha de um corpo de oficiais 

profissionalizados pela própria instituição.  

Em 1874, a Escola Central foi transformada em Escola Politécnica, o que 

consumou a autonomia do ensino militar. Nesse contexto, a Real Academia Militar cresce em 

importância no âmbito do ensino superior, o qual se consolidou no século passado, e o 

tratamento dado ao ensino militar ganhou novas dimensões, trazendo questionamentos como: 

“Qual o embasamento necessário à preparação e função do militar – quanto de treinamento? 

Quanto de educação militar profissional?” (SANTOS, 1991, p. 74). Assim, têm início no 
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Exército Brasileiro as discussões acerca de formação, ensino superior e currículos, o que 

inscreve os dizeres aí construídos em um discurso da ordem do saber fazer pedagógico: 

Verdadeiramente a profissão militar (em seu sentido de guerra) exige uma formação 

superior, porém não é igual em parte alguma do mundo. Nem precisam assemelhar-

se os currículos de cada uma das Forças, nem tampouco entre Forças de diferentes 

países. [...] As Escolas Militares, embora possuam os mesmos objetivos “preparar 

para a guerra”, exigem métodos, bases e currículos completamente diferentes. 

(SANTOS, 1991, p. 74) 
 

Celso Castro (2004) descreve que, após a Proclamação da República, em 1890, 

um novo regulamento foi expedido para a Academia, sob influência significativa do 

Positivismo, que também influenciou e provocou mudanças na estrutura curricular de seus 

cursos de formação. No entanto, essas modificações não foram bem recebidas por alguns 

integrantes da Força Terrestre. Conforme o autor: 

 
O currículo previa o estudo conforme a sequência da classificação das ciências feita 

por Augusto Comte: matemática, astronomia, física, química, biologia, sociologia, 

moral. Esse regulamento foi atacado tanto pela Igreja Positivista (...), que o acusou 

de “militarista” quanto por militares, que o acusaram de “paisanismo”. Os relatórios 

anuais dos ministros da Guerra entre 1895 e 1897 criticavam os programas 

“eminentemente teóricos”, a “pouca importância ligada à instrução militar” e a 

“difusão entre os alunos de estudos meramente especulativos, de teorias filosóficas, 

com prejuízo da instrução de que mais carece o militar” (CASTRO, 2004, p. 120). 
  

De acordo com José Murilo de Carvalho (apud Santos, 2004, p. 36), naquela 

época, “os militares tinham formação técnica, em oposição à formação literária da elite civil, e 

sentiam-se fortemente atraídos pela ênfase dada pelo positivismo à ciência”, o que explica a 

ênfase nos estudos mais teóricos.  Miriam de Oliveira Santos (2004, p. 37)  faz uma leitura de 

René Verdenal e destaca “o modo como a filosofia positivista serve como uma luva para o 

recém-constituído Exército Brasileiro, e como vai contribuir para a formação de um 

pensamento militar brasileiro”, tendo em vista sua proposta de reconstrução e reorganização 

da sociedade, o que já apontava para um deslizamento influenciado pelo momento sócio-

histórico vivido pela sociedade.  

Pêcheux (2012, p.30) também remete ao positivismo ao abordar a utilização de 

técnicas materiais para produção de transformações físicas ou biofísicas em oposição às 

técnicas de adivinhação e de interpretação, quando afirma que “trata-se de encontrar, com ou 

sem a ajuda das ciências da natureza, os meios de obter um resultado que tire partido da forma 

a mais eficaz possível”. E aponta para um sentido que dialoga diretamente com o discurso das 

escolas de formação militar, que tem como característica a classificação por meritocracia e a 

hierarquização de seus alunos por ocasião de término de curso. Pêcheux atribui esse 

comportamento às técnicas de gestão social dos indivíduos:  
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marcá-los, identificá-los, classificá-los, compará-los, colocá-los em ordem, em 

colunas, em tabelas, reuni-los e separá-los segundo critérios definidos, a fim de 

colocá-los no trabalho, a fim de instruí-los, de fazê-los sonhar ou delirar, de protegê-

los e de vigiá-los, de levá-los à guerra e de lhes fazer filhos... (PÊCHEUX, 2012, 

p. 30) 
 

Ordem era a palavra de força.  E “a idéia de ordem está ligada à idéia de 

hierarquia como sistema de subordinação rígida da parte ao todo, do inferior ao superior, do 

processo ao resultado e isso dá a chave da famosa divisa: pelo progresso à ordem” 

(CHÂTELET, 1981, p. 216).  

Orlandi (2013) destaca que o enunciado “Ordem e Progresso”, dístico da bandeira 

nacional, resume a simbologia positivista no Brasil e lembra que: 

 

Esse enunciado se inscreve no discurso da República, tendo sido formulado na 

época de sua implementação no Brasil, fazendo assim parte das relações de força e 

de sentidos que aqui então se delineavam. Com a particularidade de sua duração, ou 

seja, por ser uma máxima inscrita na bandeira, ele se mantém visível 

indefinidamente, disponível para a leitura dos “cidadãos” brasileiros. Sua leitura é, 

em si, um ato cívico, e o cidadão se “cria” já pelo gesto de ler a bandeira. Se a 

leitura da máxima na bandeira produz esse lugar de cidadão, não o faz de qualquer 

modo, uma vez que esse lugar tem uma marca ideológica: a do positivismo. 

(ORLANDI, 2013, p. 297) 
 

As instituições militares têm pilares, valores e tradições que são 

significativamente abalizados em todas as suas organizações militares (OM), as quais estão 

distribuídas por todo o território nacional e também representadas em nações estrangeiras. Os 

sentidos desses valores e tradições são transmitidos por práticas comportamentais e 

discursivas aos que ingressam nas Forças Armadas (FA) por meio de seus cursos de 

formação, em seus variados escalões hierárquicos, como poderemos observar na relação de 

escolas que compõem a estrutura de ensino do Exército Brasileiro (EB), Força Armada que 

constitui nosso campo de pesquisa. 

Santos (2004, p. 48) amplia essa visão acerca dos valores e tradições, 

apresentando como uma de suas hipóteses de pesquisa o fato de “que os valores 

compartilhados do Exército Brasileiro serão construídos pela instituição e em função da 

instituição”.   

O Exército Brasileiro, ao cuidar da formação de seus militares, prima pela 

manutenção de dois pilares básicos da organização das Forças Armadas: a hierarquia e a 

disciplina (Constituição Federal, 1988), atitude que o inscreve discursivamente em uma 

ideologia positivista, reafirmando o que diz Orlandi (2013, p. 299): “do mesmo modo, é nessa 

mesma inscrição discursiva que nos encontramos quando circulamos no domínio do 

autoritarismo, da disciplina”, e ratificando o que Simon Schwartzman (1988, p. 115) atesta em 
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seu livro sobre as bases do autoritarismo brasileiro: “é sabido que as ideias positivistas eram 

ensinadas na Escola Militar do Rio de Janeiro desde pelo menos 1850”.  No Estatuto dos 

Militares (BRASIL, 1980), podemos encontrar um capítulo inteiro dedicado à explicação 

desses pilares. Hierarquia e disciplina são assim definidas para os militares da Força: 

 

§ 1º A hierarquia militar é a ordenação da autoridade, em níveis diferentes, dentro da 

estrutura das Forças Armadas. A ordenação se faz por postos ou graduações; dentro 

de um mesmo posto ou graduação se faz pela antigüidade no posto ou na graduação. 

O respeito à hierarquia é consubstanciado no espírito de acatamento à sequência de 

autoridade.  
§ 2º Disciplina é a rigorosa observância e o acatamento integral das leis, 

regulamentos, normas e disposições que fundamentam o organismo militar e 

coordenam seu funcionamento regular e harmônico, traduzindo-se pelo perfeito 

cumprimento do dever por parte de todos e de cada um dos componentes desse 

organismo. 

  

Durkheim também contribuiu com sua visão sobre o positivismo e sua ideia de 

ordem, salientando algo que se volta aos interesses da instituição militar, com o discurso de 

que “regras devem existir que digam, a cada um dos seus colaboradores, seus direitos e 

deveres, e isso não apenas de maneira geral e vaga, senão precisa e minudente, com vistas às 

principais e mais ordinárias circunstâncias” (1983 apud Santos 2004, p. 42).  

É possível perceber uma relação das ideias positivistas com um discurso que 

remonta ao papel das escolas militares como preservadora de uma determinada ordem social, 

o que se inscreve na memória do dizer via aparelhos ideológicos de Estado. Segundo 

Althusser (1980, p. 20), “a Escola (mas também outras instituições de Estado como a Igreja 

ou outros aparelhos como o Exército) ensinam ‘saberes práticos’ mas em moldes que 

asseguram a sujeição à ideologia dominante ou o manejo da ‘prática’ desta”. 

Designam-se como Aparelhos Ideológicos de Estado (AIE) algumas instituições 

como a Igreja, a Escola, a Família, a Justiça etc, as quais não devem ser confundidas com o 

que Althusser (p. 43) chamou “Aparelho (Repressivo) de Estado”, representado pelo 

Governo, pela Administração, pelo Exército, pela Polícia, pelos Tribunais, pelas Prisões etc. 

O que distingue os AIE do AE é o fato de o primeiro funcionar pela ideologia e o segundo, 

pela repressão. Mas é importante evidenciar que:  

Diremos de fato que qualquer aparelho de Estado, seja ele repressivo ou ideológico, 

“funciona” simultaneamente pela violência e pela ideologia, mas com uma diferença 

muito importante que impede a confusão dos Aparelhos Ideológicos de Estado com 

o Aparelho (repressivo) de Estado. 
É que em si mesmo o Aparelho (repressivo) de Estado funciona de uma maneira 

massivamente prevalente pela repressão (inclusive física), embora funcione 

secundariamente pela ideologia. (Não há aparelho puramente repressivo). Exemplos: 

o Exército e a Polícia funcionam também pela ideologia, simultaneamente para 

assegurar a sua própria coesão e reprodução e pelos valores que projetam no 

exterior.  
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Da mesma maneira, mas inversamente, devemos dizer que, em si mesmos, os 

aparelhos ideológicos de Estado funcionam de um modo massivamente prevalente 

pela ideologia, embora funcionando secundariamente pela repressão, mesmo que no 

limite, mas apenas no limite, esta seja bastante atenuada, dissimulada e até 

simbólica. (ALTHUSSER, 1980, p. 46-47) 
 

Além de desenvolver os sentimentos de dever e de respeito aos pilares básicos da 

instituição, o Exército Brasileiro considera o militar que ingressa na instituição um 

profissional que deverá receber a formação técnica para o desempenho de suas funções. A 

esse respeito Huntington (1981) esclarece que:  

 

A profissão militar, contudo, é uma criação recente da moderna sociedade. 

Historicamente, o profissionalismo constitui uma característica distintiva da cultura 

ocidental. [...] O oficial militar profissional, como um tipo social, e uma 

característica singular da sociedade moderna, de igual modo que o empresário 

industrial. A emergência do corpo de oficiais como um grupo profissional autônomo 

não pode, certamente, ser datado com precisão. É fenômeno gradual e hesitante 

(HUNTINGTON, 1981, apud SANTOS, 1991, p. 10). 
 

Considerando esse contexto de formação e profissionalização do efetivo que 

compõe a Força Terrestre, o qual atualmente não ocorre somente na Academia Militar, será 

feita uma breve apresentação das demais escolas que cuidam da formação dos militares, as 

quais terão papel de destaque no “chamado processo de transformação” do Exército, tendo em 

vista que deverão formar os militares de acordo com o novo perfil esperado para atuação nos 

cenários prospectivos. 

A formação do militar do EB ocorre de acordo com sua forma de ingresso na 

instituição, que varia conforme a obrigatoriedade constitucional ou o voluntariado para 

incorporar os quadros de uma das escolas militares da Força Terrestre. No Artigo 10 do 

Estatuto dos Militares, está previsto que “o ingresso nas Forças Armadas é facultado, 

mediante incorporação, matrícula ou nomeação, a todos os brasileiros que preencham os 

requisitos estabelecidos em lei e nos regulamentos da Marinha, do Exército e da Aeronáutica” 

(BRASIL, 1980, p. 9). 

Visando ao alcance dos objetivos propostos para esta pesquisa, será considerada 

apenas a formação dos militares cujo ingresso se dá pelas escolas de formação, as quais são 

subordinadas, através da Diretoria de Educação Técnica Militar e da Diretoria de Ensino 

Superior Militar, ao Departamento de Educação e Cultura do Exército (DECEx).  

O militar de carreira, pertencente ao corpo de oficiais ou de praças da instituição, 

é aquele que, nos moldes atuais, ingressa no Exército Brasileiro, após ter sido aprovado em 

concurso público de âmbito nacional, e obtém formação em uma das escolas militares.  
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De acordo com informações que circulam no site oficial8 do Exército Brasileiro, a 

formação do oficial de carreira é de responsabilidade de cinco estabelecimentos de ensino, 

quais sejam:  

- Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN): localizada em Resende (RJ), 

forma oficiais combatentes9 do Exército Brasileiro.  

- Escola de Formação Complementar do Exército (EsFCEx): localizada na cidade 

de Salvador (BA), é responsável pela preparação de recursos humanos para atuar nas áreas de 

atividades complementares10 do Exército.  

- Escola Preparatória de Cadetes do Exército (EsPCEx): localizada em Campinas 

(SP), é responsável por selecionar e preparar os jovens para o ingresso na AMAN, iniciando a 

formação do oficial combatente do Exército Brasileiro. 

- Escola de Saúde do Exército (EsSEx): localizada no Rio de Janeiro (RJ), é a 

responsável pela seleção e formação de oficiais do Quadro de Médicos do Serviço de Saúde 

do Exército Brasileiro. 

- Instituto Militar de Engenharia (IME11): localizado na cidade do Rio de Janeiro 

(RJ), é responsável pela seleção e preparação de jovens para atuar na área de Engenharia do 

Exército Brasileiro. 

Os sargentos de carreira recebem sua formação na Escola de Sargentos das Armas 

(EsSA), localizada na cidade de Três Corações (MG). Esse estabelecimento de ensino é 

responsável pela seleção, formação e qualificação dos sargentos que atuarão nos diversos 

quartéis da Força Terrestre e em diferentes áreas: combatentes logística técnica, aviação, 

música (para sexo masculino) e saúde (para ambos os sexos). 

Uma outra vertente de formação destina-se ao militar temporário (oficial ou 

sargento) que é aquele que ingressa no Exército por meio de uma seleção conduzida pelas 

Regiões Militares, que definem as vagas para cada área de interesse do EB. O ingresso dos 

oficiais se dá através dos seguintes estágios: 

- Estágio de Adaptação e Serviço (EAS): obrigatório para os estudantes, do sexo 

masculino, do último semestre dos cursos de formação de médicos, farmacêuticos, dentistas e 

veterinários; e em caráter voluntário para os médicos, farmacêuticos, dentistas e veterinários, 

                                                           

8  Ver www .exercito.gov.br 
9 Oficiais combatentes são os pertencentes às armas de Artilharia, Cavalaria, Comunicações, Engenharia, 

Infantaria.  
10  Administração, Capelania Militar, Ciências Contábeis, Comunicação Social, Direito, Economia, Enfermagem, 

Estatística, Farmácia, Informática, Magistério, Odontologia, Pedagogia, Psicologia e Veterinária. 
11 IME: apesar de ser uma escola de formação de oficiais, não é subordinado ao DECEx, mas, sim ao 

Departamento de Ciência e Tecnologia (DCT). 
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homens e mulheres, com menos de 38 anos de idade completados até 31 de dezembro do ano 

da convocação, possuidores de qualquer documento comprobatório de situação militar e de 

acordo com as prescrições do Comando de cada Força Armada. 

- Estágio de Serviço Técnico (EST): destinado aos profissionais de nível superior 

de áreas de interesse do Exército.  

- Estágio Básico de Sargento Temporário (EBST): destinado aos profissionais de 

nível médio técnico que possuam formação em uma das áreas de interesse do Exército. 

 

Durante o período de vivência nas escolas de formação, todos os militares, 

independente de pertencer a uma Arma, Quadro ou Serviço específico, recebem ensinamentos 

voltados à prática da profissão militar, como manuseio de armamento, prática de tiro, 

sobrevivência, serviço de guarda, treinamento físico, dentre outros. Pouca ênfase é dada às 

disciplinas mais teóricas, com exceção feita à História Militar, que transmite os 

conhecimentos necessários à preservação de valores e ao culto aos patronos do Exército, o 

que parece ser uma estratégia para manutenção e reprodução do discurso que recupera a 

memória do “Exército de sempre” e reconta a história que é considerada oficial pela Força.  

Davallon (2010) ressalta que a memória faz retomar o contexto sócio-histórico e 

ideológico de uma situação e que sua manifestação discursiva mantém viva na consciência do 

grupo os grandes acontecimentos, inscrevendo-os na continuidade interna, no espaço 

potencial próprio a uma memória: 
 

o acontecimento, como acontecimento “memorizado” poderá entrar na história (a 

memória do grupo poderá perdurar e se estender além dos limites físicos do grupo 

social que viveu o acontecimento); mas enquanto “histórico”, ele poderá se tornar, 

em compensação, elemento vivo de uma memória coletiva  (DAVALLON, 2010, p. 

26) 
 

Davallon enfatiza, ainda, o papel da história nesse contexto, afirmando que “a 

história resiste ao tempo; ao que não pode a memória” (idem, p. 26). Bethania Mariani (1993, 

p. 41) amplia esse pensamento, ao associar memória e história, definindo, assim, seu papel 

relevante na construção e fixação de sentidos: 

 

O papel da memória histórica seria, então, o de fixar um sentido sobre os demais 

(também possíveis) em uma dada conjuntura. Ou ainda, vista deste ângulo, à 

memória estaria reservado o espaço da organização, da linearidade entre passado, 

presente e futuro, isto é, a manutenção de uma coerência interna da diacronia de uma 

formação social. 
 

Sob esse aspecto,  destaca-se a importância da abordagem da História Militar em 

todos os níveis de formação dos militares do Exército Brasileiro, como forma de preservação 
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e divulgação dos feitos que a instituição considera dignos de serem (re)conhecidos por todos 

que nela ingressam. 

A instituição militar é uma formação social que impõe a seus integrantes deveres, 

obrigações e preceitos de ética militar, os quais geram um compromisso para esses sujeitos 

que nela ocupam uma posição social, conforme previsto no Estatuto dos Militares:  

 

todo cidadão, após ingressar em uma das Forças Armadas mediante incorporação, 

matrícula ou nomeação, prestará compromisso de honra, no qual afirmará a sua 

aceitação consciente das obrigações e dos deveres militares e manifestará a sua 

firme disposição em bem cumpri-los (BRASIL, 1980, p. 18).  
 

Esse compromisso, que marca um dos rituais institucionais, é firmado sob a forma 

discursiva de juramento à Bandeira12, após o militar ter adquirido um grau de instrução 

necessário ao entendimento de seus deveres como integrante das Forças Armadas, o que 

demonstra sua identificação com a formação discursiva13 militar que o domina.  

O discurso de compromisso é formulado pelos dizeres abaixo, os quais remetem 

aos sentidos de obediência, de sentimento pátrio e de devoção aos valores militares e circulam 

em todas as organizações militares de formação e de prestação do serviço militar obrigatório 

do Exército Brasileiro, da Marinha do Brasil e da Força Aérea Brasileira: 

 

Incorporando-me ao Exército Brasileiro - prometo cumprir rigorosamente - as 

ordens das autoridades - a que estiver subordinado - respeitar os superiores 

hierárquicos - tratar com afeição os irmãos de armas - e com bondade os 

subordinados - e dedicar-me inteiramente ao serviço da pátria - cuja honra – 

integridade - e instituições - defenderei - com o sacrifício da própria vida. (BRASIL, 

1975,  p. 59) 
 

Para a instituição, esse gesto significa que o militar formado entendeu e 

incorporou os sentidos de sua missão constitucional, sinalizando uma identificação do sujeito 

com a instituição, o que contribui para a formação da imagem de o militar estar sempre pronto 

a responder ao chamado da Força para as questões de defesa nacional, em cenários de guerra e 

não guerra, nos ambientes internos e externos. Esse discurso de compromisso remete ao que 

Pêcheux (1988) caracterizou como discurso do bom sujeito, no qual há identificação do 

sujeito com a formação discursiva que o domina, cuja noção será melhor explicada no 

capítulo 3, quando da análise dos processos de identificação e contraidentificação do sujeito. 

 Visando adaptar as escolas de formação às novas condições de preparo do 

profissional militar, para que este esteja apto a responder às atuais exigências da sociedade e 

                                                           

12 O Juramento à Bandeira é uma cerimônia durante a qual o militar se compromete, perante o Estandarte 

Nacional, lealdade e compromisso com a Pátria.  
13 A ideia de formação discursiva será explorada no capitulo 2, que trata do percurso teórico-metodológico. 
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do contexto internacional (já delineados no início deste capítulo), bem como atuar nos 

cenários de incerteza e de ameaças do século XXI, o Estado-Maior do Exército definiu na 

Portaria de Implementação do Ensino por Competências, publicada em 2012, que todas as 

escolas elencadas neste capítulo deverão passar pelo processo de “transformação” até 2016. 

Diante do contexto apresentado, é possível antecipar um dos gestos de 

interpretação relacionados à análise do enunciado “o Exército de sempre, uma nova Força”, 

no tocante à relação entre os discursos que o permeiam: os discursos da formação do Exército 

Brasileiro se entrelaçam com os discursos da formação militar, tendo em vista que o processo 

de formação resgata tradições e valores que nasceram junto com a instituição, o que remonta 

ao Exército de sempre, e aponta para as necessidades de preparo e emprego da tropa para as 

missões atuais e futuras, o que remete à concepção de uma nova força.  

Porém, é preciso considerar que a análise de um material discursivo não se esgota 

em uma única interpretação, múltiplos sentidos podem ser construídos em torno de um 

enunciado, gerando contribuições diferentes a partir do processo discursivo analisado. Cada 

análise desdobra-se por um caminho orientado pelo olhar do analista e sustenta seus 

resultados em dispositivos teóricos do campo a que se filia o trabalho de pesquisa. 

Dessa forma, torna-se fundamental delinear no capítulo a seguir o percurso 

teórico-metodológico que ampara a análise do funcionamento discursivo do enunciado “o 

Exército de sempre, uma nova Força”, visando justificar seus diferentes modos de 

significação. 
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2. O PERCURSO TEÓRICO-METODOLÓGICO 

Em uma pesquisa em Análise de Discurso (AD), é difícil separar os fundamentos 

teóricos que a sustentam dos procedimentos utilizados para a constituição e análise do corpus, 

uma vez que a AD se constitui como um quadro teórico-metodológico que se estabelece na 

relação da teoria com seu objeto de análise, gerando um movimento de realimentação entre os 

dispositivos teóricos e a prática de análise de discurso. Por esse motivo, decidiu-se traçar 

neste capítulo os movimentos relacionados à revisão do arcabouço teórico a que se filia o 

presente estudo e à constituição do corpus de análise.  

 

2.1. Nas trilhas da Análise de Discurso 

Para compreender a proposta teórico-metodológica da Análise de Discurso a que 

se filia este trabalho, é necessário percorrer sua trajetória de constituição enquanto disciplina 

de entremeio, cujas origens remontam à década de 1960, na França.  

Dentre as quatro dicotomias14 presentes na obra de Saussure (1969), a relação 

entre língua e fala foi a que interessou e contribuiu mais diretamente para os estudos da 

linguagem sob o viés da Análise de Discurso. Retomando Saussure: 

 

O estudo da linguagem comporta, portanto, duas partes: uma, essencial, tem por 

objeto a língua, que é sial em sua essência e independente do indivíduo; esse estudo 

é unicamente psíquico; outra, secundária, tem por objeto a parte individual da 

linguagem, vale dizer, a fala, inclusive a fonação e é psico-física. (SAUSSURE, 

1969, p. 27)  
 

Embora apresente essa divisão, Saussure não deixa de reconhecer que esses 

objetos estão estreitamente relacionados e se implicam mutuamente, ao afirmar que “a língua 

é necessária para que a fala seja inteligível e produza todos os seus efeitos; mas esta é 

necessária para que a língua se estabeleça” (1969, p. 27). Mas, ainda assim, argumenta sobre a 

impossibilidade de reunir língua e fala sob um único ponto de vista, pelas razões que foram 

assim sintetizadas por Pietroforte (2010, p. 81-82): 

 

Para Saussure, língua opõe-se a fala, porque a língua é coletiva e a fala particular, 

portanto, a língua é um dado social e a fala é um dado individual. Além disso, a 

língua é sistemática e a fala é assistemática. Pessoas que falam a mesma língua 

conseguem comunicar-se porque apesar das diferentes falas, há o uso da mesma 

língua. 
 

Saussure (1969, p. 28) sugere a possibilidade de caracterização de uma 

Linguística da Fala, enfatizando sua distinção em relação à Linguística propriamente dita, 

                                                           

14 As quatro dicotomias presentes na obra de Saussure (1969) são: língua e fala (p. 26-28); significante e 

significado (p. 79-84); sincronia e diacronia (p. 94-116); e sintagma e paradigma (p. 142-147). 
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cujo objeto de estudo é somente a língua. No intuito de ampliar essa discussão, o linguista 

contrapõe os elementos da língua que caracterizam o que por ele é designado como 

Linguística externa e Linguística interna. 

Os elementos externos direcionam-se para “todas as relações que podem existir 

entre a história duma língua e duma raça ou civilização” (id. p. 29). Nesse ponto, cabe 

ressaltar, também, a relação que aponta entre a língua e a história política, tendo em vista que 

grandes acontecimentos históricos influenciaram inúmeros fatos linguísticos, como a 

conquista romana e sua consequente exportação do idioma. Uma outra questão refere-se às 

relações da língua com instituições como a igreja, a escola e outras que estão intimamente 

ligadas ao desenvolvimento literário, o qual permite que a língua ultrapasse os limites 

geográficos de diversas regiões. Saussure (1969, p. 30) finaliza suas primeiras abordagens 

sobre os fatos que se relacionam à linguística externa da língua com as seguintes palavras: 

 

Enfim, tudo quanto se relaciona com a extensão geográfica das línguas e o 

fracionamento dialetal releva da Linguística externa. Sem dúvida, é nesse ponto que 

a distinção entre ela e a Linguística interna parece mais paradoxal, de tal modo o 

fenômeno geográfico está intimamente associado à existência de qualquer língua; 

entretanto, na realidade, ele não afeta o organismo interno da língua. 
 

O autor critica os mecanismos dessa Linguística externa, ressaltando que esta 

“pode acumular pormenor sobre pormenor sem se sentir apertada no torniquete dum sistema” 

(p. 31). Para sustentar sua posição, apresenta o seguinte argumento: 

 

Por exemplo, cada autor agrupará como lhe aprouver os fatos relativos à expansão 

duma língua fora de seu território; se se procuram os fatores que criaram uma língua 

literária em face dos dialetos, poder-se-á sempre usar a enumeração simples; se se 

ordenam os fatos de modo mais ou menos sistemático, isto é feito unicamente 

devido à necessidade de clareza.  
        

Com isso, abre caminho para explicar os fatores que caracterizam o que designa 

como a Linguística interna de uma língua, iniciando pelo dado de que essa, por ser um 

sistema que conhece somente sua ordem própria, não admite uma disposição qualquer, 

comparando-a a um jogo de xadrez: 

 

Nesse jogo, é relativamente fácil distinguir o externo do interno; o fato de ele ter 

passado da Pérsia para a Europa é de ordem externa; interno, ao contrário, é tudo 

quanto concerne ao sistema e às regras. Se eu substituir as peças de madeira por 

peças de marfim, a troca será indiferente para o sistema; mas, se eu reduzir ou 

aumentar o número de peças, essa mudança atingirá profundamente a “gramática” 

do jogo. 
 

Saussure caracteriza como interno tudo o que provoca mudança do sistema em 

qualquer grau. Para o autor, o que está na exterioridade da língua não deve ser considerado no 
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momento da análise linguística, como as relações sócio-históricas ou as relações do sujeito 

com o mundo. A única relação admitida é da ordem do linguístico com o linguístico mesmo, 

da língua em sua imanência. 

Pêcheux (1969) propõe o discurso como um novo objeto teórico, que deve ser 

pensado em sua relação com a língua, passando a considerar os efeitos de sentido que são 

construídos nas relações do sujeito com os enunciados que são produzidos, como a relação do 

sujeito militar em relação a seu discurso de juramento à Bandeira, citado no capítulo anterior. 

Ferreira (2001, p. 14) esclarece que efeitos de sentido são os:  

 

diferentes sentidos possíveis que um mesmo enunciado pode assumir de acordo com 

a formação discursiva na qual é (re)produzido. Esses sentidos são todos igualmente 

evidentes por um efeito ideológico que provoca no gesto de interpretação a ilusão de 

que um enunciado quer dizer o que realmente diz (sentido literal). 

 

O enunciado é definido por Ferreira (2001) como a unidade constitutiva do 

discurso que nunca se repete da mesma maneira, tendo em vista que sua função enunciativa 

varia conforme as condições de produção. O autor acrescenta que “é a partir dos enunciados 

que podemos identificar as diferentes posições assumidas pelo sujeito no discurso” 

(FERREIRA, 2001, p. 14). A esse respeito, Ducrot (1987, p. 90) já afirmava que: 

 

O sentido de um enunciado é que o enunciador afirma X, ordea Y, pressupõe Z, etc. 

Esta concepção não exige, aliás, que cada enunciado tenha um único sentido. Pode-

se admitir para o mesmo enunciado um grande número de leituras diferentes, cada 

uma delas uma imagem possível da enunciação... 
 

Sob esse enfoque, Orlandi (2012d, p. 15) ressalta a importância que o discurso 

tem para a AD, pontuando que: 

 

A Análise de Discurso, como seu próprio nome indica, não trata da língua, não trata 

da gramática, embora todas essas coisas lhe interessam. Ela trata do discurso. E a 

palavra discurso, etimologicamente, tem em si a ideia de curso, de percurso, de 

correr por, de movimento. O discurso é assim a palavra em movimento, prática de 

linguagem: com o estudo do discurso observa-se o homem falando. 
 

No intuito de demarcar o que é objeto da Linguística e o que é da Análise de 

Discurso, Orlandi (1997, p. 295) esclarece, ainda, que:  

 
o objeto da Linguística é a língua (e é tarefa do linguista dar conta desse objeto que 

ele considera autônomo, e que é a língua para o linguista); o objeto da AD é o 

discurso, que supõe uma autonomia apenas relativa do linguístico (e é assim a língua 

para o analista do discurso), já que ele postula que a linguagem tem uma relação 

necessária com a exterioridade e a possibilidade de encontrar regularidades no 

discurso se vincula ao fato de referi-lo às suas condições de produção.  
   



38 
 

Com isso, é possível afirmar que, no discurso, a relação com a exterioridade 

caminha junto com o linguístico.  

Orlandi (1996) também discute sobre o lugar da convenção linguística (defendida 

por Saussure) na sociolinguística, na teoria da enunciação e na análise do discurso; apontando 

para uma perspectiva de estudo da língua em sua relação com a sociedade, fundamentando 

sua reflexão no conceito de língua em uso e enfatizando que: 

 

A linguística e a sociologia encontram-se no mesmo plano analítico: o dos sistemas 

e instituições. Quando nos perguntamos pela natureza da relação entre linguagem e 

sociedade, seria, no entanto, banal presumir o isomorfismo: a um determinado tipo 

de estrutura social acompanharia determinado tipo de estrutura linguística. Poderia 

ser mais fecundo partir do condicionamento recíproco desses dois tipos de estrutura 

em duas direções: consideraríamos, então, o condicionamento linguístico da 

sociedade – a língua cria identidade – e o condicionamento social da língua – a 

estrutura da sociedade está “refletida” na estrutura linguística. (p. 98) 
 

O estudo das instituições e dos fatos sociais leva a pensar a língua como fato 

social, do qual os fatos linguísticos não podem se dissociar. No entanto, Pêcheux (1969) 

enfatiza que não tem a intenção de “estimular uma sociologia das condições de produções do 

discurso, mas definir os elementos teóricos que permitem pensar os processos discursivos em 

sua generalidade” (p. 77). Essa relação entre língua e instituição social comparecerá no 

capítulo 3, quando for analisado o funcionamento do “discurso da transformação”, no tocante 

à relação do Exército com os sujeitos da sociedade que se alistam para o serviço militar 

obrigatório, o qual já foi citado brevemente no capítulo 1. 

A proposta de Pêcheux ressignifica o tratamento linguístico dado ao texto, 

reconhecendo “o fato teórico fundamental que marca o nascimento da ciência linguística, a 

saber, passagem da função ao funcionamento” (1969, p. 65). A função volta-se para o que 

serve; o funcionamento, para as condições de produção. Como afirma Brandão, 

 

A noção de condições de produção pode ser definida como o conjunto dos 

elementos que cerca a produção de um discurso. No sentido mais restrito, diz 

respeito à situação de enunciação que compreende o eu-aqui-agora; num sentido 

mais amplo, compreende o contexto sócio-histórico-ideológico que envolve os 

interlocutores, o lugar de onde falam, a imagem que fazem de si, do outro e do 

objeto de que estão tratando. (BRANDÃO, 2012, p. 22-23) 
 

Orlandi (2012e, p. 113) explicita que “as situações de linguagem são reguladas: 

não se diz o que se quer, em qualquer situação, de qualquer maneira. Também não se pode 

entender o que se quer, de qualquer maneira em qualquer situação”. Essa premissa evidencia 

que a construção dos sentidos nos discursos em circulação está relacionada às suas condições 

de produção, as quais são construídas historicamente. O contexto sócio-histórico apresentado 

no capítulo 1 dará suporte às análises e aos sentidos que se construirão no capítulo a seguir, 



39 
 

marcando como os acontecimentos históricos relacionados ao povo, à instituição Exército 

Brasileiro e ao país podem contribuir para a análise do discurso da “transformação”. 

O funcionamento social da linguagem é regulado pela relação língua, história e 

ideologia, o que torna essencial o entendimento de que para compreender os efeitos de sentido 

produzidos no funcionamento discursivo é necessário ir além das circunstâncias imediatas de 

produção do enunciado e caminhar em direção ao entendimento do contexto sócio-histórico 

no qual o discurso é produzido. De acordo com Ferreira (2001), para a AD, a história é vista 

como a produção de sentidos que se define por sua relação com a linguagem, organizando-se 

a partir das relações com o poder, e está ligada não à cronologia, mas às práticas sociais. A 

AD considera que é pelo discurso que a história deixa de ser apenas evolução, o que leva a 

entender que todo fato ou acontecimento histórico precisa ser interpretado. Já a ideologia em 

Análise de Discurso “é um elemento determinante do sentido que está presente no interior do 

discurso e que, ao mesmo tempo, se reflete na exterioridade” (FERREIRA, 2001, p. 17).   

Orlandi (2007, p. 20) afirma que:  

 

Para Pêcheux, o discurso é efeito de sentidos entre locutores. Compreender o que é 

efeito de sentidos é compreender que o sentido não está (alocado) em lugar nenhum 

mas que se produz nas relações: dos sujeitos, dos sentidos, e isso só é possível, já 

que sujeito e sentido se constituem mutuamente, pela sua inscrição no jogo das 

múltiplas formações discursivas (que constituem as distintas regiões do dizível para 

os sujeitos). 
   

Freda Indursky (1997) descreve o materialismo histórico como a teoria das 

formações sociais e de suas transformações, na qual se inclui a teoria das ideologias; a 

linguística como a teoria dos mecanismos sintáticos e dos processos de enunciação; e a teoria 

do discurso como a teoria da determinação histórica dos processos semânticos. A autora 

sintetiza a relação entre linguística e ideologia: 

 

Pela análise desses dois primeiros campos de conhecimento – a ideologia e a 

linguística -, percebe-se que a AD estabelece identificações parciais com ambos. Do 

primeiro, assume que o sujeito é interpelado ideologicamente, de modo que sua 

prática discursiva mostra essa relação constitutiva com o imaginário que o afeta. Do 

segundo, assume que toda sequência discursiva, por ser da ordem do simbólico, é 

linguisticamente descritível. Nesse quadro, a AD toma as marcas linguísticas, que 

funcionam como pistas e não com dados, para descrever seu funcionamento 

discursivo e não seu funcionamento linguístico. (INDURSKY, 1997, p. 29) 
 

É no discurso que o linguístico e a ideologia se encontram. Mas é importante 

ressaltar que a visão de ideologia a que se faz referência não é a mesma que comparece na 

Sociologia. Aqui, é possível perceber o deslocamento de seu sentido, “passando de uma 

definição sociológica para uma definição discursiva de ideologia” (ORLANDI, 1995, p. 296), 

cuja transposição de sentidos se dá pela relação com o imaginário, o qual é determinado 
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historicamente num dado estado da formação social.  Trata-se da ideologia de um sujeito 

inscrito sócio-historicamente em práticas sociais, de sujeito que é chamado, a todo momento, 

a responder às interpelações da sociedade e a assumir uma posição social, como ocorre com 

os militares, que são convocados a assumir uma posição perante a sociedade em tempos de 

guerra e de não guerra, como já explicitado no capítulo anterior. 

No discurso, as posições que estão presentes nas formações sociais são 

representadas pelas formações imaginárias, que, de acordo com Orlandi (1994, p. 299), 

constituem “a imagem que o locutor tem de seu lugar, do lugar do outro, do referente do 

discurso; a imagem que o ouvinte tem de seu lugar etc. Estas imagens não quaisquer umas, 

mas determinadas pelo estado histórico das formações sociais”. A formação imaginária não é 

construída previamente, é construída no dizer, como decorrência de discursos anteriores, e 

está relacionada às condições de produção do discurso. A retomada a discursos anteriores, 

formulados em diferentes momentos da história de constituição do Exército e de formação de 

seu efetivo militar nas escolas militares, visando seu preparo e emprego para as missões 

descritas na Constituição Federal, e apresentados no capítulo de contextualização sócio-

histórica, contribuirá para o entendimento das formações imaginárias que serão explicadas a 

seguir.                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Pêcheux (1969) ressalta que, pela formação imaginária, o orador é capaz de 

experimentar o lugar do ouvinte, a partir de seu próprio lugar de orador, levando-o a prever, 

em tempo hábil, onde o outro o espera. 

Esta antecipação do que o outro vai pensar parece constitutiva de qualquer discurso, 

através de variações que são definidas ao mesmo tempo pelo campo dos possíveis da 

patologia mental aplicada ao comportamento verbal e pelos modos de resposta que o 

funcionamento da instituição autoriza ao ouvinte: a esse respeito, um sermão e uma 

conversa a bandeiras despregadas “funcionam” de modo diferente. Em certos casos, 

o ouvinte, ou o auditório, pode bloquear o discurso ou, ao contrário, apoiá-lo por 

meio de intervenções diretas ou indiretas, verbais ou não verbais. (1969, p. 77) 
 

Todo processo discursivo pressupõe a existência de formações imaginárias, que 

foram sintetizadas por Pêcheux no seguinte quadro:  
 

Expressão que designa as 

formações imaginárias 

Significação da expressão Questão implícita cuja “resposta” 

subentende a formação imaginária 

correspondente 

 IA (A) Imagem do lugar de A para o 

sujeito colocado em A 

“Quem sou eu para lhe falar assim?” 

 IA (B) Imagem do lugar de B para o 

sujeito colocado em A 

“Quem é ele para que eu lhe fale assim?” 

 IB (B) Imagem do lugar de B para o 

sujeito colocado em B 

“Quem sou eu para que ele me fale 

assim?” 

 IB (A) Imagem do lugar de A para o 

sujeito colocado em B 

“Quem é ele para que me fale assim?”  

 

Quadro 1: Formações imaginárias em Pêcheux (AAD-69, p. 82) 

B 

A 



41 
 

As formações imaginárias comparecerão com frequência na análise de sequências 

discursivas do corpus que compõe esta pesquisa, marcando um movimento pendular que ora 

vai da teoria para o corpus ora do corpus para a teoria (INDURSKY, 2008).  

O modo de organização social não se mantém da mesma forma continuamente, o 

que reflete diretamente na tomada da posição sujeito, que também se modifica, tendo em vista 

que sua relação com a língua é ideológica. Magalhães & Mariani (2010, p. 400) enfatizam que 

“o caráter histórico/social da ideologia tem que ser enfatizado, pois na medida em que se 

transformam as sociedades também se transformam as formas de atuação das subjetividades 

entre si”. Dessa forma, caracteriza-se que um discurso é sempre produzido a partir de 

condições de produção dadas, as quais derivam da estrutura de uma ideologia e correspondem 

a um certo lugar no interior de uma formação social dada. Nesse contexto, a noção de 

aparelhos ideológicos do Estado e a retomada dos conceitos de formação social e de classes 

sociais (Althusser, 1980; 1986), aliadas aos fatos sociais que compõem a história do país e da 

instituição Exército, apresentados no capítulo 1, marcam as condições de produção que 

atravessam o discurso da “transformação” e ganham relevância nesse processo de análise 

discursiva. 

Os discursos constituídos nas diferentes formações sociais estão vinculados às 

formações ideológicas (FI), que são definidas por Ferreira (2001, p. 16) como: 

 

conjunto complexo de atitudes e de representações, não individuais nem universais, 

que se relacionam às posições de classes em conflito umas com as outras. A FI é um 

elemento suscetível de intervir como uma força em confronto com outras forças na 

conjuntura ideológica característica de uma formação social. 
 

O indivíduo, ao ser interpelado ideologicamente, torna-se sujeito do discurso e 

constitui-se ser social. Para entender como o indivíduo é interpelado ideologicamente no 

discurso, é necessário se despir de seu viés político e de seu tratamento como manipulação de 

classes para evocar a noção de ideologia trabalhada por Althusser, a qual recruta sujeitos 

dentre os indivíduos, ou transforma os indivíduos em sujeitos, através de uma operação muito 

precisa chamada interpelação (1985, p. 96). O autor exemplifica o ato de interpelar, 

comparando-o a uma interpelação policial (ou não) cotidiana, enunciada pela sequência “ei, 

você aí!”, que gera uma reação do indivíduo. 

 

Supondo que a cena teórica ocorre na rua, o indivíduo interpelado se volta. Nesse 

simples movimento físico de 180º ele se torna sujeito. Por que? Por que ele 

reconheceu que a interpelação se dirigia “certamente a ele”, e que “certamente era 

ele o interpelado” (e não outro). (ALTHUSSER, 1985, p. 97) 
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A respeito da interpelação do sujeito pela ideologia, Orlandi (2012d, p. 46) afirma 

que “podemos começar por dizer que a ideologia faz parte, ou melhor, é condição para 

constituição do sujeito e dos sentidos. O indivíduo é interpelado em sujeito pela ideologia 

para que se produza o dizer”. A esse movimento é dado o nome de assujeitamento, que de 

acordo com Ferreira (2001, p. 12),  

 

é o movimento de interpelação dos indivíduos por uma ideologia, condição 

necessária para que o indivíduo torne-se sujeito do seu discurso ao, livremente, 

submeter-se às condições de produção impostas pela ordem superior estabelecida, 

embora tenha a ilusão da autonomia. 
 

É importante observar que o processo de constituição dos indivíduos em sujeitos 

não se dá de forma homogênea e nem nas mesmas condições para todos os homens da 

sociedade; o que equivale a dizer que a ideologia opera de maneira diversificada, 

apresentando-se como estrutura do direito, da política, da religião, dentre outras, as quais são 

identificadas como formações ideológicas.  

Da interpelação do indivíduo pela ideologia nasce a forma-sujeito, que é a forma 

de existência histórica de qualquer indivíduo, agente das práticas sociais. A forma-sujeito 

histórica é, na verdade, uma interpelação que regula o que ele pode fazer dentro das 

possibilidades apresentadas em um dado momento histórico, o que parece poder ser associado 

ao comportamento dos militares, conforme as condições de hierarquia e disciplina expostas no 

capítulo 1.  

De acordo com Pêcheux (1975, p. 146),  

 

é a ideologia que fornece as evidências pelas quais “todo mundo sabe” o que é um 

soldado, um operário, um patrão, uma fábrica, uma greve etc., evidências que fazem 

com que uma palavra ou um enunciado “queiram dizer o que realmente dizem” e 

que mascaram, assim, sob a “transparência da linguagem”, aquilo que chamamos o 

caráter material do sentido da palavras e dos enunciados. 
 

As formações ideológicas podem comportar em si várias formações discursivas, 

que segundo Pêcheux (id, p. 147) constituem-se como “aquilo que, numa formação ideológica 

dada, isto é, a partir de uma posição dada numa conjuntura dada, determinada pelo estado da 

luta de classes, determina o que pode e deve ser dito”.  

Uma palavra, uma expressão, uma proposição podem mudar de sentido conforme 

a posição de quem a sustenta; o que significa dizer que diferentes sentidos podem comparecer, 

conforme a formação discursiva em que se inscreve o dizer. Assim como ocorre com 

palavras, expressões ou proposições diferentes que no interior de uma mesma formação 

discursiva dada podem ter o mesmo sentido. Isso quer dizer que o sentido das palavras só 
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pode ser reconhecido na medida em que se absorve sua vinculação a uma determinada 

formação discursiva.  Por esse motivo, o ponto de investigação discursiva deve ser baseado na 

posição-sujeito do discurso, sobre a qual se é “levado a examinar as propriedades discursivas 

da forma-sujeito, do ‘Ego-imaginário’, como ‘sujeito do discurso’ (Pêcheux, 1975, p. 150).   

Pêcheux acrescenta ao quadro epistemológico da AD uma teoria do sujeito de 

natureza psicanalítica, apresentando como elementos da mesma ordem ideologia e 

inconsciente, os quais estão materialmente ligados na produção de sentidos, “daí o sujeito ser 

dividido, ser marcado por um inconsciente que fala no consciente sem que ele (o sujeito) 

controle ou domine esse processo” (MARIANI, 2006, p. 25). 

A respeito da produção de sentidos, Orlandi afirma que: 

Os sentidos não nascem ab initio. São criados. São construídos em confronto de 

relações que são sócio-historicamente fundadas e permeadas pelas relações de poder 

com seus jogos imaginários. Tudo isso tendo como pano de fundo e ponto de 

chegada, quase que inevitavelmente, as instituições. Os sentidos, em suma, são 

produzidos. (ORLANDI, 2012e, p. 136) 

  

Mariani (2006) ressalta que para a psicanálise de base lacaniana, a língua(gem) é 

uma estrutura na qual o sujeito precisa ser inscrito e afirma que foi pela releitura e 

ressignificação da noção de signo em Saussure que Lacan introduziu em seus pressupostos a 

ideia de significante. A inscrição desse sujeito do inconsciente no campo da linguagem é 

assim tratada pela autora: 
 

Para ter a ilusão de ser sujeito do que diz, sendo assujeitado a significantes com 

significações determinadas, foi necessária uma pré-inscrição no campo da 

linguagem, e isso não se realiza de qualquer maneira. Em termos discursivos mais 

específicos, nessa inter-relação entre inconsciente e ideologia tal como Pêcheux 

preconiza, a subjetividade se constitui na interpelação ideológica e na inscrição-

identificação do sujeito na formação discursiva – matriz de sentidos – que o 

constitui. (MARIANI, 2006, p. 27-28) 

Na perspectiva da AD, o sujeito não está na origem do discurso; ele diz a partir de 

outros dizeres, o que permite afirmar que o sujeito do materialismo histórico é interpelado 

pela ideologia; o sujeito do inconsciente, pela incompletude, pelo desejo de completude; e o 

sujeito do discurso é interpelado pela ideologia e dotado de inconsciente. Orlandi (2012d, p. 

53) afirma que: 

ao dizer, o sujeito significa em condições determinadas, impelido, de um lado, pela 

língua e, de outro, pelo mundo, pela sua experiência, por fatos que reclamam 

sentidos, e também por sua memória discursiva, por um saber/poder/dever dizer, em 

que os fatos fazem sentido por se inscreverem em formações discursivas que 

representam no discurso as injunções ideológicas. 
 

Nesse contexto, é importante destacar a memória como elemento constitutivo das 

condições de produção do discurso. A memória aciona o contexto sócio-histórico e ideológico 
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em que se situa uma produção discursiva e, sob esse viés, passa a ser tratada como 

interdiscurso, o qual é entendido como “algo que fala sempre antes e em outro lugar e 

independentemente, sob a dominação do complexo das formações ideológicas” (PÊCHEUX, 

1975, p.149).  

Orlandi (2012d, p. 31) resgata Pêcheux ao retomar essa noção, apresentando o 

conceito de memória discursiva como “o saber discursivo que torna possível todo dizer e que 

retorna sob a forma do pré-construído, o já dito que está na base do dizível, sustentando cada 

tomada da palavra”. 

Pierre Achard (2010) atribui à memória discursiva a valorização diferente que se 

dá às escolhas semânticas, por familiaridade ou por ligação a determinadas situações, nos 

processos de paráfrases, destacando que o discurso é sempre um objeto de retomada de um 

sujeito histórico. O que é ratificado por Indusky (p. 69, 2011), quando afirma que “trata-se 

ainda da retomada de saberes já-ditos em outro discurso, em outro lugar e cujo eco ressoa no 

discurso do sujeito”; daí, a importância de se resgatarem dizeres formulados e postos em 

circulação em outros momentos e em outros espaços sociais, conforme delineados no capítulo 

anterior.    

Consolidando as questões referentes à memória, Pêcheux enfatiza que: 

Uma memória não poderia ser concebida como uma esfera plena, cujas bordas 

seriam transcendentais históricos e cujo conteúdo seria um sentido homogêneo, 

acumulado ao modo de um reservatório: é necessariamente um espaço móvel de 

divisões, de disjunções, de deslocamentos e de retomadas, de conflitos de 

regularização... Um espaço de desdobramentos, réplicas, polêmicas e contra-

discursos. (PÊCHEUX, p. 56, 2010) 
 

A observação do interdiscurso e o entendimento de que em todo discurso há um 

já-dito que o sustenta é fundamental para a compreensão do funcionamento dos discursos e da 

sua relação com os sujeitos e a ideologia; o que permite deduzir que há uma relação entre o 

já-dito (interdiscurso) e o que se está dizendo (intradiscurso).   

Aspectos que exemplificam a abordagem sobre a memória discursiva e a 

recuperação de seus “já-ditos” foram apresentados no capítulo 1, associadas ao contexto 

sócio-histórico de formação dos militares, em que o papel da memória tem importante 

significado para a formulação dos dizeres que devem circular na caserna.  

Eduardo Guimarães, ao abordar a questão da língua em funcionamento e sua 

relação com o interdiscurso, salienta que: 

 

Não é um locutor que coloca a língua em funcionamento, por dela se apropriar. A 

língua funciona na medida em que um indivíduo ocupa uma posição de sujeito no 

discurso. E isso, por si só, põe a língua em funcionamento por afetá-la pelo 

interdiscurso. Produzindo, assim, efeitos de sentido. (GUIMARÃES, 1993, p. 28) 
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O interdiscurso é um elemento que está relacionado à constituição do discurso, 

simbolizado como um eixo vertical, no qual estão todos os dizeres já-ditos (e esquecidos) que 

o sujeito acessa, muitas vezes, de forma não consciente, para formular seu discurso, o que 

denota um efeito de repetibilidade e caracteriza uma das formas de esquecimento abordadas 

por Pêcheux (1975), a saber, o esquecimento número 1, que faz com o sujeito do discurso, de 

forma não consciente tenha a ilusão de ser ele a origem do dizer. A esse respeito, Indursky 

retoma Pêcheux (1975), destacando que: 

 

A noção de repetibilidade permite observar que os saberes pré-existem ao discurso 

do sujeito: quando este toma da palavra e formula seu discurso, o faz sob a ilusão de 

que ele é a fonte de seu dizer e, assim procedendo, ele funciona sob o efeito do 

esquecimento de que os discursos pré-existem, que foram formulados em outro lugar 

e por outro sujeito, e que ele os retoma, sem disso ter consciência. (INDURSKY, 

2011, p. 70) 
 

A autora afirma, ainda, que para a AD a ideia de repetição não significa, 

necessariamente, repetir algum dizer de forma ipsis litteris, ou seja, palavra por 

palavra/sentido por sentido. É possível encontrar essa marca de repetibilidade como um 

deslizamento, uma ressignificação, uma ruptura no regime de regularização dos sentidos, 

apontando a possibilidade de um sentido atravessar as fronteiras da Formação Discursiva 

(FD) em que se encontra e deslizar para outra FD, inscrevendo-se em uma nova matriz de 

sentidos (INDURSKY, 2011). 

O intradiscurso, pertencente à ordem da formulação, encontra-se representado no 

eixo horizontal e corresponde ao que estamos dizendo em um determinado momento, sob 

condições de produção dadas. A formulação é determinada pela constituição, isto é, pelo 

interdiscurso, tendo em vista que só é possível dizer a partir de uma perspectiva do dizível, da 

memória. Ao retomar Courtine, Orlandi (2012d, p. 33) acrescenta que “todo dizer, na 

realidade, se encontra na confluência dos dois eixos: o da memória (constituição) e o da 

atualidade (formulação)”. Para Courtine (p. 18, 1999), o assujeitamento do sujeito falante 

desdobra-se em dois níveis de descrição:  

1)  o nível da enunciação por um sujeito enunciador em uma situação de enunciação 

dada (o “eu”, o “aqui” e o “agora” dos discursos);  
2) o nível do enunciado, no qual se verá, num espaço vertical, estratificado e 

desnivelado dos discursos, que eu chamaria interdiscurso; séries de formulações 

marcando, cada uma, enunciações distintas e dispersas, articulando-se entre elas em 

formas linguísticas determinadas (citando-as, repetindo-se, parafraseando-se, 

opondo-se entre si, transformando-se...).  
 

Guimarães (1993, p. 28) amplia a noção de enunciação afirmando que “a 

enunciação é, então, um acontecimento de linguagem, perpassando pelo interdiscurso, que se 
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dá como espaço de memória no acontecimento. É um acontecimento que se dá porque a 

língua funciona ao ser afetada pelo interdiscurso”.  

A formulação de um discurso remete à sua enunciação, na qual o sujeito-falante 

seleciona formas e sequências encontradas em relação de paráfrases na formação discursiva 

que o domina. As paráfrases podem ser caracterizadas como formulações diferentes do 

mesmo dizer, o que indica que o dizer sempre poderia ser outro. Pêcheux (1975) denominou 

esquecimento número 2 o fato de falarmos de uma maneira e não de outra, desconsiderando 

que há outros sentidos possíveis.  Orlandi (2012d, p. 35) salienta que: 

 

Este “esquecimento” produz em nós a impressão da realidade do pensamento. Essa 

impressão, que é denominada ilusão referencial, nos faz acreditar que há uma 

relação direta entre o pensamento, a linguagem e o mundo, de tal modo que 

pensamos que o que dizemos só pode ser dito com aquelas palavras e não outras, 

que só pode ser assim.  
 

Mariani (2006) salienta que essa noção de esquecimento remete a um significante 

sempre já-lá, que se mantém desligado de uma formação discursiva, mas que é sempre 

retomado pelo sujeito ao formular suas cadeias significantes. E esclarece que:  

 

É nesse ponto que se pode reconhecer o funcionamento do imaginário linguístico 

enquanto um processo que não tem sua origem no sujeito falante, mas nele se 

manifesta como resultado do funcionamento do esquecimento número 2 encobrindo 

o esquecimento número um. (MARIANI, 2006, p. 29) 
 

O imaginário e a ideologia são dois aspectos a serem considerados na articulação 

da língua com a história, pois é nesta articulação que sujeito e sentido se constituem 

simultaneamente. Orlandi relembra que o indivíduo é interpelado em sujeito pela ideologia, e 

que na condição de sujeito submete-se à língua significando e significando-se pelo simbólico 

na história. Ela afirma que “não há nem sentido nem sujeito se não houver assujeitamento à 

língua” (2013, p. 74).   

Mariani (2006, p. 30) destaca dois momentos que marcam essa formação do 

sujeito: 

Em um primeiro momento (e não se trata aqui de uma cronologia), e entendendo que 

o processo significante que afeta o sujeito não é a-histórico, encontra-se justamente 

a interpelação do indivíduo em sujeito pela ideologia. A interpelação produz 

assujeitamento e isso ocorre em qualquer época histórica, em quaisquer que sejam as 

condições de produção, pois resulta da inscrição do sujeito no simbólico e, ao 

mesmo tempo, produz como resultado que esse sujeito, afetado pelo simbólico, 

expresse a sua subjetividade na ilusão de autonomia e de ser origem do seu dizer. 
Em um segundo momento (que não corresponde necessariamente, deve-se ressaltar, 

a uma temporalidade expressa em dias ou anos), ocorre um ‘estabelecimento (e 

transformação) das formas de individua(liza)ção do sujeito em relação ao Estado’. 

Em outras palavras, ocorre uma individualização histórica da forma-sujeito em 

função da inserção do sujeito nas relações sociais regidas pelas instituições que são 

reguladas pelo Estado. 



47 
 

 O deslocamento da noção de indivíduo para a de sujeito está relacionada a um 

acontecimento significante, que, segundo Orlandi (2013), trata-se do discurso. Essa noção de 

deslocamento resgata um outro sentido construído na exposição do contexto sócio-histórico, 

relacionado à passagem do homem civil a militar, após ingresso e período de formação nas 

escolas militares. A autora considera que para compreender esse acontecimento é necessário 

atentar para o modo como se configuram as ciências humanas e sociais, destacando as três 

regiões que direcionam para essa reconfiguração: “o marxismo, que afirma a não-

transparência da história, a psicanálise, que ‘escuta’ a não-transparência do sujeito, e a 

linguística, que se constitui na não-transparência da língua” (ORLANDI, 2013, p. 73).  

A relação da ideologia com a produção de sentido pode ser encontrada no 

discurso, no momento em que a materialidade da língua e a materialidade da história se 

encontram. Orlandi (2007, p. 20) destaca que: 

 

Como o discurso é o lugar desse encontro, é no discurso (materialidade específica da 

ideologia) que melhor podemos observar esse ponto de articulação. Para isso é 

preciso compreender o estatuto teórico e metodológico do conceito de formação 

discursiva na análise de discurso. As diferentes formulações de enunciados se 

reúnem em pontos do dizer, em regiões historicamente determinadas de relações de 

força e de sentidos entre locutores. 
  

Entendida como atualização da memória discursiva, a formulação se faz 

representar materialmente pela transposição do discurso a texto, pela textualização, pela 

realização de um possível; o que remete a uma outra instância do discurso: a da circulação, 

onde os dizeres são como se mostram, destacando a necessidade de se analisar em que meios 

e de que maneira eles circulam, tendo em vista que os “meios” não são nunca neutros 

(ORLANDI, 2012b).  

Orlandi (2012b) orienta que, para fazer uma análise, é preciso pensar as condições 

de formulação, constituição e circulação do discurso, o que leva a considerar os discursos 

formulados e sua relação com outros discursos que circulam na sociedade.  

A partir da representação material explicitada neste trabalho, torna-se necessário 

apresentar como se constituiu o corpus discursivo que servirá de base a realização deste 

trabalho. 
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2.2.  A trajetória da metodologia de constituição do corpus discursivo 

A metodologia em Análise de Discurso deve ser vista sob um olhar diferenciado 

em relação às práticas desenvolvidas em outras áreas de produção do conhecimento, que 

seguem os pressupostos de um método com inspiração positivista. 

Pêcheux (1969) orienta que a reprodução metódica do objeto (com seus métodos e 

instrumentos) realizada pelas ciências exatas, como a Física, não pode ser aplicada às ciências 

sociais, por acreditar que o sentido não está no número de ocorrências de uma palavra no 

texto (método de dedução frequencial) ou do significado atribuído pelo julgamento do 

codificador (análise por categorias temáticas), tendo em vista que, nesses casos, se atravessa a 

estrutura para se chegar ao sentido. Como apresentado anteriormente, em AD assume-se que o 

sentido não está nas palavras, está relacionado à posição de quem as sustenta.   

Assim, não é tarefa fácil definir uma metodologia específica para a prática de 

Análise de Discurso, tendo em vista o caráter de interdependência entre os principais 

elementos que se relacionam, como nos explicita Orlandi (2012c, p. 10): 

 

A relação teoria/método/procedimentos analíticos/objeto, como tenho repetido em 

diferentes situações, são inseparáveis e devem ter, entre si, uma relação de 

consistência. Portanto, quando falo no desenvolvimento, nos avanços da Análise de 

Discurso que temos praticado, não deixo de lado nenhum destes elementos que são 

interdependentes. 
 

Indursky (2008, p. 9) enfatiza que a Teoria de Análise de Discurso não é um 

corpo doutrinário cristalizado, que pode ser analisado de forma estanque. A autora afirma que 

é exatamente o contrário: 

 

Trata-se de um quadro teórico que gera reflexão, que se interroga constantemente e 

para o qual a análise não implica aplicação mecânica de conceitos, noções e modelos 

já formulados anteriormente. Esta é uma das características mais marcantes deste 

quadro teórico: questionar as diferentes teorias e questionar-se a si própria, sem 

acomodação. Esta é uma teoria bastante dinâmica para a qual as análises servem 

para realimentar a teoria. Dizendo de outra forma: a teoria está na base das análises 

que, por sua vez, retroalimentam a teoria.  
Como é possível perceber, em Análise do Discurso, ocorre uma inquieta relação que 

vai, em um constante movimento pendular, da teoria para a análise e, desta de volta 

para a teoria. 
   

Na AD, a relação existente entre teoria e corpus deve ser permeada de um diálogo 

contínuo durante todo o processo de análise; o que é ratificado por Orlandi (2012d, p. 62), 

quando enfatiza que “não há análise de discurso sem a mediação teórica permanente, em 

todos os passos da análise, trabalhando a intermitência entre descrição e interpretação que 

constituem, ambas, o processo de compreensão do analista”.  
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Para delimitar um corpus em AD, não são seguidos critérios de natureza 

positivista. Não se trabalha com a ideia de dados e nem com a formulação de hipóteses, 

considerando que estas induzem à composição de um corpus que as sustente. O corpus não 

está posto, já instituído, como um conjunto de textos com características específicas a serem 

analisadas, o que torna a sua delimitação um primeiro gesto de análise. 

Parte-se de um corpus empírico, formado inicialmente pelo conjunto de textos que 

constituem uma materialidade significante, uma superfície textual, que será analisada e 

delimitada pelo analista, e sobre a qual se fará o recorte necessário à delimitação do corpus 

discursivo.   
 

A dificuldade está em que não há um contato inaugural com o discurso (ou 

discursos), com o material que é nosso objeto de análise. Isto porque ele não se dá 

como algo já discernido e posto. Em grande medida o corpus resulta de uma 

construção do próprio analista. (ORLANDI, 2012d, p. 63) 
 

 

Para Orlandi (2012d), o estabelecimento do corpus constitui-se como um primeiro 

gesto de análise, tendo em vista que esse se organiza face à natureza do material e à pergunta 

orientadora de pesquisa. Passa-se do material de linguagem bruto coletado a um objeto 

discursivo que já recebeu seu primeiro tratamento de análise superficial. 

O corpus, sobre o qual esta pesquisa está debruçada, é constituído de documentos 

emitidos pelo Comando da Força15, como Portarias e Diretrizes que regulam e orientam o 

processo de “transformação” do Exército Brasileiro; acrescido de um dos vídeos institucionais 

de divulgação do Projeto de Força do Exército Brasileiro (PROFORÇA).  

Para constituição do corpus desta pesquisa, partiu-se da análise do material de 

divulgação do Projeto de Força do Exército Brasileiro (PROFORÇA), no formato de textos e 

vídeos, cujo ambiente de circulação é o Portal da Transformação do Exército16. Como afirma 

Orlandi (2012d, p. 69), “ser escrito ou oral também não muda a definição do texto. Como a 

materialidade conta, certamente um texto escrito e um oral significam de modo específico 

particular a suas propriedades materiais. Mas ambos são textos”.  

Do material prescritivo (Estratégia Nacional de Defesa/2008, Processo de 

Transformação do Exército/2010, Projeto Força do Exército/2011, Portaria 137/ 2012 e do 

vídeo institucional) foram extraídos alguns recortes discursivos para análise, os quais foram 

organizados em dois eixos temáticos, de acordo com as marcas que representam no discurso: 

                                                           

15 A expressão Comando da Força equivale à representação do órgão de maior poder na escala hierárquica do 

Exército Brasileiro (o que seria equivalente ao extinto Ministério do Exército). 
16 http://www.exercito.gov.br/web/proforca 
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o primeiro considera alguns dizeres que remetem à ideia de um “Exército de sempre” (defesa 

da pátria, garantia da lei e da ordem, preservação de valores, formação e imagem dos 

militares, valorização dos recursos humanos); e o segundo relaciona-se com dizeres que 

apontam para a visão de “uma nova Força” (novos cenários, visão prospectiva, transformação, 

tecnologia, novas capacidades, novas competências). 

Acerca dos dizeres, Orlandi (p. 30, 2012d) enfatiza que: 

 

Os dizeres não são, como dissemos, apenas mensagens a serem decodificadas. São 

efeitos de sentidos que são produzidos em condições determinadas e que estão de 

alguma forma presentes no modo como se diz, deixando vestígios que o analista de 

discurso tem de apreender. São pistas que ele aprende a seguir para compreender os 

sentidos aí produzidos, pondo em relação o dizer com sua exterioridade, suas 

condições de produção. Esses sentidos têm a ver com o que é dito ali mas também 

em outros lugares, assim como o que não é dito, e com o que poderia ser dito e não 

foi. 
 

Diante desse contexto exposto por Orlandi, torna-se fundamental resgatar os 

objetivos e as questões norteadores dessa pesquisa, tendo em vista que a análise será voltada 

para o funcionamento do discurso da “transformação”, visando obter as respostas relacionadas 

à sua constituição e à sua relação com outros discursos que circulam na sociedade.  

Torna-se importante esclarecer que os dizeres que compõem o enunciado “o 

Exército de sempre, uma nova Força” se inscrevem apenas no documento PROFORÇA 

(2012), como síntese do que foi pensado para a “transformação” da instituição, como poderá 

ser visto no capítulo a seguir em uma das sequências discursivas recortadas para análise. Isso 

significa que não há uma repetição desse enunciado como se fosse um chavão; no discurso da 

“transformação” ele comparece como uma ideia-força para a instituição.   

Como pesquisadora e profissional militar da instituição Exército Brasileiro, falo 

de uma posição que me situa no interior da formação social, cujo discurso é analisado neste 

estudo. No entanto, para realização de uma pesquisa em Análise de Discurso, Orlandi (2012c) 

nos afirma que é necessário aprender a distanciar o olhar, a ver sempre de uma posição mais 

afastada de seu objeto de estudo para que se consiga compreender os acontecimentos e as 

condições que atuam sobre eles.  É preciso distanciar-se do objeto e colocar-se na posição-

sujeito analista. A autora resgata a definição de filologia de Nietzche, alertando que:  

 

ela ensina a bem ler, isto é, lentamente, profundamente, olhando para frente e para 

tráz (sic), com pensamentos premeditados, com portas abertas, com dedos e olhos 

sutis... lembrando que devemos nos manter afastados, dar-nos tempo, nos tornarmos 

silenciosos, lentos... (ORLANDI, 2012c, p. 10) 
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Orlandi vale-se, ainda, da definição elaborada por Nietzche para enfatizar que:  

 

é desse ler bem que necessitamos, ter os olhos sutis, deixar portas abertas, sem 

deixar de aprofundar as questões, assegurar as análises, explorar lentamente campos 

não explorados mas sustentados com firmeza na teoria. Não deixar de levar às 

consequências o ir e vir da teoria à análise, da descrição à interpretação... (p.10) 
 

Sob efeito desse distanciamento, o analista de discurso situa-se em uma posição 

deslocada, a qual lhe permite contemplar o processo de produção de sentidos em suas 

condições (ORLANDI, 2012c).  Nesse viés, o sujeito que analisa precisa sair da posição 

sujeito que o interpela para entrar na posição sujeito analista, a fim de fazer seu corpus 

dialogar com o quadro teórico que ampara sua pesquisa, o que será realizado no capítulo a 

seguir, em que será analisado o funcionamento do discurso da “transformação”.  
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3. O DE SEMPRE E O NOVO NO DISCURSO DA “TRANSFORMAÇÃO” DO 

EXÉRCITO BRASILEIRO 

Considerando que um discurso é sempre formulado de acordo com as condições 

de produção que o circundam, o presente capítulo destina-se à análise do funcionamento 

discursivo e das condições de produção que atravessam o enunciado “O Exército de sempre, 

uma nova Força”, presente no documento Projeto de Força do Exército, publicado em 2012 

pelo Estado-Maior do Exército, como orientação para as ações que deverão ser 

implementadas no desenvolvimento do processo. 

Conforme orienta Orlandi (2012b), descrever o funcionamento do texto é o 

objetivo da análise de discurso, o que, com outros dizeres, significa afirmar que seu foco 

principal está na explicitação de como um texto produz sentidos. A autora complementa 

indicando que “em seu trabalho, o analista de discurso deve mostrar os mecanismos dos 

processos de significação que presidem a textualização da discursividade” (p. 23). 

Ao analisar o funcionamento do discurso da “transformação”, um outro gesto de 

interpretação torna-se necessário nesse processo: a análise do “discurso sobre” o Exército 

Brasileiro e sobre o Brasil, a partir das imagens que a própria instituição constrói de si e dos 

dizeres a ela direcionados, presentes nos documentos orientadores do processo de 

“transformação”.  

A respeito do discurso sobre, Mariani (1998, p. 60) esclarece que: 

  

Os discursos sobre são discursos que atuam na institucionalização dos sentidos, 

portanto, no efeito de linearidade e homogeneidade da memória. Os discursos sobre 

são discursos intermediários, pois ao falarem sobre um discurso de (‘discurso-

origem), situam-se entre este e o interlocutor, qualquer que seja. De modo geral, 

representam lugares de autoridade em que se se efetua algum tipo de transmissão de 

conhecimento, já que o falar sobre transita na co-relação entre o narrar/descrever um 

acontecimento singular, estabelecendo sua relação com um campo de saberes já 

reconhecido pelo interlocutor.  
 

Nesse contexto, torna-se importante resgatar, ou mesmo ampliar, alguns 

dispositivos teóricos-metodológicos trabalhados em capítulos anteriores, como os que se 

relacionam à posição do analista e a seus gestos de interpretação no processo de análise do 

corpus discursivo. Orlandi (2012a) chama a atenção para os vários sentidos que podem ser 

encontrados em um texto, afirmando que observado de uma perspectiva discursiva, “o texto é 

um bólido de sentidos” e parte em inúmeras direções, com uma multiplicidade de planos 

significantes, e acrescenta que “o espaço de interpretação no qual o autor se insere com seu 

gesto – e que o constitui enquanto autor – deriva da sua relação com a memória (saber 

discursivo), interdiscurso” (p. 15).  



53 
 

É preciso enfatizar que, em uma análise discursiva, entende-se que os sentidos 

podem ser outros, não há um sentido único a ser encontrado em uma materialidade textual. 

Orlandi (1983, p. 132-133) afirma que “a institucionalização de um sentido dominante 

sedimentado lhe atribui o prestígio de legitimidade e este se fixa, então, como o centro: o 

sentido oficial (literal)”. Segundo Pêcheux (1975), os sentidos decorrem das relações que os 

elementos linguísticos mantêm com outros elementos que pertencem a uma mesma formação 

discursiva. 

Diante desse contexto, ressalta-se que os gestos de interpretação e constituição de 

sentidos que neste trabalho serão expostos demonstram apenas alguns dos múltiplos caminhos 

que um texto pode tomar a partir do olhar do analista e das condições de produção dadas. 

Sobre esse comportamento, Amaral (2007, p. 21) afirma que “uma primeira aproximação do 

analista com o material de análise o conduzirá à obtenção do objeto discursivo, quando poderá 

ter as indicações iniciais das categorias de análise que o conduzirão ao conhecimento do 

funcionamento do discurso”. 

Para o trabalho de análise, serão apresentados recortes dos documentos citados 

nos capítulos iniciais deste trabalho, os quais serão tratados como sequências discursivas 

(SD).  

As SD foram organizadas em dois eixos temáticos: o primeiro gira em torno dos 

discursos relacionados ao “Exército de sempre”; e o segundo, dos discursos que remetem ao 

ideal de “uma nova Força”, como afirmado anteriormente. 

 

3.1 “Exército Brasileiro - Vocês podem não ver, mas estamos sempre presentes”: análise 

de sequências discursivas que evocam “o Exército de sempre” 

O texto que abre essa primeira parte do capítulo 3 faz parte da mensagem que 

circulou no vídeo institucional17 referente à campanha do Dia do Exército, veiculado no ano 

de 2004. 

 

 

 

 

 

                                                           

17Para assistir ao vídeo institucional, basta acessar o endereço http://www.youtube.com/watch?v=vnn2Qw03EE0 

ou direcionar um leitor de QR Code sobre a figura 2, imagem codificada que representa o vídeo. 

Figura 1 : Imagem do vídeo da campanha 

do Dia do Exército - 2004 

Figura 2: QR Code Vídeo Dia do 

Exército 2004 

http://www.youtube.com/watch?v=vnn2Qw03EE0
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Um primeiro gesto de análise no corpus se organiza a partir da noção de 

formações imaginárias, no intuito de observar como a instituição Exército Brasileiro constrói 

imagens a respeito do Brasil de hoje, a respeito dele mesmo como órgão de defesa e a respeito 

dos profissionais militares que compõem seu efetivo.    

Na análise da SD 1, apresentada a seguir, é possível começar a perceber a imagem 

que a instituição faz do Brasil no cenário das relações com nações estrangeiras e de como vê o 

comportamento do povo brasileiro frente às perspectivas de desenvolvimento.   

SD1: O Brasil é pacífico por tradição e por convicção. Vive em paz com 

seus vizinhos. Rege suas relações internacionais, dentre outros, pelos 

princípios constitucionais da não-intervenção, defesa da paz e solução 

pacífica dos conflitos. Esse traço de pacifismo é parte da identidade 

nacional e um valor a ser conservado pelo povo brasileiro. País em 

desenvolvimento, o Brasil ascenderá ao primeiro plano no mundo sem 

exercer hegemonia ou dominação. O povo brasileiro não deseja exercer 

mando sobre outros povos. Quer que o Brasil se engrandeça sem imperar. 

(BRASIL, END, 2008, p.6) – grifos nossos. 

Nesse trecho do documento, é possível perceber a presença de um discurso 

fundador que remete à formação imaginária de um país de paz desde a sua formação, o que 

pode ser atestado pelas marcas discursivas destacadas no texto. Sobre esse tipo de discurso, 

Orlandi (1993, p. 24) esclarece que: 

 

é discurso fundador o que instala as condições de formação  de outros, filiando-se à 

sua própria possibilidade, instituindo em seu conjunto um complexo de formações 

discursivas, uma região de sentidos, um sítio de significância que configura um 

processo de identificação para uma cultura, uma raça, uma nacionalidade.  
 

É com essa imagem de nação de paz que o povo brasileiro parece se identificar e 

que o Exército Brasileiro procura preservar em suas atuações no cenário das Organizações das 

Nações Unidas (ONU) com as chamadas missões de paz, cuja participação do Brasil ocorre 

desde 1956, quando integrou a Força de Emergência das Nações Unidas (FENU) que visava 

pacificar ou estabilizar nações assoladas por conflitos. De acordo com a divulgação feita no 

site18 oficial do Exército Brasileiro, atualmente, as tropas brasileiras estão presentes no Haiti 

(desde 2004), no Equador e no Peru (desde 2000), na Colômbia (desde 2007), no Chipre 

(desde 1995), na Libéria (desde 2003) e na Costa do Marfim (desde 2003). Essa imagem de 

um país que sempre leva a paz para outros povos, através de suas forças armadas, começa a 

constituir para o Exército uma imagem de força que não utiliza a força para o mal, através da 

qual o povo brasileiro se reconhece. 

                                                           

18   Fonte: www.eb.mil.br/missoes-atuais. 
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Orlandi chama a atenção para a relação do discurso com o imaginário, quando 

afirma que “a noção de imaginário ganha também sua especificidade em AD” (1993, p. 32) e 

orienta o trabalho de interpretação dos fatos históricos com os seguintes dizeres:  

Repor assim como trabalho a própria interpretação, o que resulta em compreender de 

outra maneira também a história: não como sucessão de fatos com sentidos já dados, 

dispostos em sequência cronológica, mas como fatos que reclamam sentidos (P. 

Henry, 1994), cuja materialidade não é possível de ser apreendida em si mas no 

discurso. Quando afirmamos que há uma determinação histórica dos sentidos, não 

estamos pensando a história como evolução e cronologia: o que interessa não são as 

datas, mas os modos como os sentidos são produzidos e circulam. (ORLANDI, 

1993, p. 33) 

O discurso da manutenção da paz, que se inscreve na Formação Discursiva Bélica, 

trazendo o sentido não-dito da oposição à guerra (a não guerra), desliza para o discurso 

político ao se situar no contexto das relações internacionais, bem como para o discurso 

sociológico e antropológico, quando remete ao sentido da boa convivência. Esse discurso 

apresenta uma relação interdiscursiva com o discurso da UNESCO19 sobre a educação para o 

século XXI em que são elencados os quatro pilares que a sustentam: aprender a conhecer, 

aprender a fazer, aprender a ser e aprender a conviver; o que o inscreve em uma FD 

Pedagógica. Este último, o aprender a conviver, que faz referência direta à convivência entre 

os sujeitos, um dos propósitos estabelecidos pela ONU, é assim descrito por Depresbiteris 

(2010, p. 73): 

O aprender a conviver enfatiza as formas necessárias para um ambiente de trabalho e 

da sociedade no qual vigore a paz, a melhoria das relações pessoais, enfim, a 

construção de um mundo melhor. O aprender a conviver é um ato civilizatório, que 

leva à necessidade de conhecer e respeitar plenamente o outro. Como nos mostra 

Delors (1996), isso implica respeito às diversas culturas e tradições, como condição 

fundamental para que as pessoas possam viver juntas. 

O discurso das operações militares para manutenção da paz em uma outra nação 

silencia o sentido do “não saber conviver” nas nações em que a Força Terrestre atua, 

determinado pelas desigualdades sociais, pelas mazelas, pela falta de ética, pela injustiça, pela 

exploração do trabalho, pela dominação política, pelas divergências ideológicas, pela 

violência, dentre outros fatores que comprometem o relacionamento amistoso entre os 

sujeitos. 

                                                           

19 UNESCO é a sigla para Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, instituição 

fundada após o fim da Segunda Guerra Mundial, com o objetivo de contribuir para a paz e segurança no mundo, 

através da educação, da ciência, da cultura e das comunicações. (Fonte: www.significados.com.br/unesco, 

acessado em 20 de novembro de 2013). 

http://www.significados.com.br/unesco
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Os dizeres apresentados pela UNESCO explicitam a preocupação com as questões 

sociais e o desenvolvimento de competências específicas nos sujeitos que integram uma 

comunidade para o desenvolvimento e a manutenção de uma cultura de paz, que: 

 

está intrinsicamente relacionada à prevenção e à solução não violenta dos conflitos. 

É uma cultura que respeita todos os direitos individuais – o princípio do pluralismo, 

que assegura e sustenta a liberdade de opinião. A cultura de paz procura resolver os 

problemas por meio do diálogo, da negociação e da mediação, de forma a tornar 

inviáveis a guerra e a violência. (DEPRESBITERIS, 2010, p. 87) 
 

Mais uma vez, retoma-se aqui a noção de discurso fundador introduzida por 

Orlandi (1993, p. 13-14): 

Essa é também uma das características do discurso fundador: a sua relação particular 

com a ‘filiação’. Cria tradição de sentidos projetando-se para a frente e para trás, 

trazendo o novo para o efeito do permanente. Instala-se irrevogavelmente. É talvez 

esse efeito que o identifica como fundador: a eficácia em produzir o efeito do novo 

que se arraiga no entanto na memória permanente (sem limite). Produz desse modo 

o efeito do familiar, do evidente, do que só pode ser assim. 
 

A circulação desse discurso da paz no contexto das relações internacionais parece 

estar direcionado ao fortalecimento da campanha do Brasil em prol da conquista de uma 

cadeira permanente no Conselho de Segurança da ONU, tendo em vista que sua participação, 

desde 1945,  limitou-se à atuação como membro não permanente, como esclarece Vargas 

(2011, p. 85): 

No período em que se negociava a criação do Conselho de Segurança, no fim da II 

Guerra Mundial, os Estados Unidos aventaram a possibilidade de o Brasil integrar  o 

Conselho como membro permanente. Na ocasião, a sugestão foi rejeitada pela União 

Soviética e pelo Reino Unido, e o Brasil recebeu, como "prêmio de consolação", um 

dos primeiros assentos não permanentes no órgão. Todavia, entre 1945 e 2010, o 

Brasil integrou o Conselho de Segurança como membro não permanente em 10 

ocasiões: nos biênios 1946/1947, 1951/1952, 1954/1955, 1963/1964, 1967/1968, 

1988/1989, 1993/1994, 1998/1999, 2004/2005 e 2010/2011.     
 

Sob esse efeito de evidência do sentido é que a paz aparece como um sempre já-

lá, como algo que faz parte da memória da história do Brasil e de seu relacionamento com 

outras nações, ao mesmo tempo em que projeta para um futuro esse sentido de não ruptura, de 

continuidade; o que o faz deslizar novamente para a formação discursiva bélica, sempre 

voltada para os assuntos de defesa, que vão além das operações de missões de paz.  

Conforme apresentado no capítulo 1 deste trabalho, a missão constitucional das 

Forças Armadas é de “defesa da Pátria, de garantia dos poderes constitucionais e, por 

iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem”. O discurso de defesa da pátria, principal 

missão das forças armadas, aparece no recorte a seguir: 
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SD2: Em relação ao território nacional, prosseguir com a Estratégia da 

Presença, por tratar-se de vetor fundamental de apoio ao Estado 

Brasileiro na tarefa histórica de ocupar, integrar, proteger e desenvolver o 

território brasileiro. (BRASIL, PTEB, 2010, p. 26) 

O discurso da defesa é aqui significado pela necessidade de o Exército estar 

sempre presente em todo o território nacional, mesmo que não haja ameaças explícitas aos 

olhos dos brasileiros. Novamente, é retomado o sentido fundador acerca de sua missão 

histórica de ocupação, desenvolvimento e proteção dos brasileiros e das terras brasileiras, do 

sentido sempre já-lá e de sua identificação com a comunidade local, conforme explicitado na 

SD3: 

SD3: Temos consciência de que o Exército, além de ser com frequência a 

única presença do Estado em áreas remotas, é uma importante ferramenta 

de suporte aos demais setores da sociedade. Ademais, a Presença nos 

proporciona a identificação com as populações locais, influindo sobre a 

vontade nacional e ajudando a formar o sentimento nacional de 

relevância do Estado brasileiro, tão importante para o êxito de qualquer 

estratégia de defesa, especialmente a da Resistência. - grifo nosso. 

A preocupação com o desenvolvimento da sociedade também é discursivizada na 

SD4, quando trata de suas relações com os integrantes da sociedade brasileira na prestação do 

serviço militar obrigatório, mostrando-se como uma instituição voltada para a formação do 

cidadão brasileiro em seu aspecto sociocultural.  

SD4: Já houve tempo em que o Serviço Militar representava a única 

oportunidade para muitos brasileiros aprenderem a ler, escrever, receber 

noções básicas de higiene e até mesmo falar o português. (BRASIL, 

PTEB, 2010, p. 33) – grifo nosso. 

Porém, diante das mudanças na estrutura socioeconômica da sociedade, a 

instituição interpreta como um desafio manter atrativa a proposta do serviço militar 

obrigatório, o que gera um efeito de contradição de sentidos: tornar agradável algo 

obrigatório, o que parece justificar a necessidade de “transformação” nesse setor, apontada em 

algumas marcas que remetem à construção desse sentido, observadas no recorte a seguir: 
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SD5: Hoje, contudo, diante das mudanças nos níveis de escolaridade, 

composição etária, situação econômica e classes sociais, o Serviço 

Militar, para manter-se relevante, necessita passar por profundas 

modificações, a serem concebidas. (BRASIL, PTEB, 2010, p. 33) 

Esses dizeres deslizam seu sentido para a necessidade do serviço militar e gera um 

efeito de relevância sobre o papel das forças armadas para a defesa da pátria e de seus 

cidadãos, tendo em vista que para a sociedade, de forma geral, não existem inimigos, 

ameaças, argumentos que fortaleçam a manutenção da estrutura bélica existente. Quintão 

(2003, p. 27) já havia declarado que: 

A ausência de um inimigo visível torna difícil a tarefa de sustentar perante a opinião 

pública a necessidade de um aparato de defesa custoso, quando existem tantas 

demandas na área social e de infraestrutura. É necessário, portanto, considerar as 

reais necessidades de defesa do País e o tipo de estrutura necessária para fazer frente 

às exigências dos novos tempos.   

E esse discurso formulado em 2003 produz um efeito de evidência que faz com 

que o sentido deslize da FD bélica para uma FD econômica, ao apontar para a questão dos 

custos para manutenção dessa estrutura de defesa e se relaciona interdiscursivamente com o 

dizer destacado na SD6, formulado em 2010. 

SD6: O certo é que o caminho para a elevação dos recursos orçamentários 

destinados à defesa passam obrigatoriamente por uma elevada percepção da 

relevância e da imprescindibilidade do Exército para a nação. (PTEB, p. 20) – 

grifo nosso. 

Em julho de 2013, foi posta em circulação pela mídia jornalística a notícia20 de 

que os Estados Unidos e o Canadá estariam espionando o governo brasileiro, fato que começa 

a dar visibilidade a esse inimigo imaginado, invisível à nação brasileira, o que parece 

justificar o discurso da “relevância e imprescindibilidade do Exército para a nação”, exposto 

na SD6. Os dizeres sobre os cenários prospectivos começam a ganhar materialidade e se 

ativam sentidos já-ditos anteriormente, como o da falta de preparo e da necessidade de 

investimentos para lidar com esse novo tipo de ataque.  

                                                           

20 Reproduz-se aqui um trecho de uma das notícias veiculadas: “Segundo reportagem publicada no sábado pelo 

jornal “O Globo”, o Brasil seria um dos países mais espionados pela Agência de Segurança Nacional (NSA em 

inglês), em um grupo considerado prioritário para o governo americano, que inclui China, Rússia, Irã e 

Paquistão”.  Fonte: http://ultimosegundo.ig.com.br/mundo/2013-07-07/brasil-pede-esclarecimentos-aos-eua-

apos-denuncia-de-espionagem.html 

http://ultimosegundo.ig.com.br/mundo/2013-07-07/brasil-pede-esclarecimentos-aos-eua-apos-denuncia-de-espionagem.html
http://ultimosegundo.ig.com.br/mundo/2013-07-07/brasil-pede-esclarecimentos-aos-eua-apos-denuncia-de-espionagem.html
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Em informação divulgada no site do Exército Brasileiro, em outubro de 2013, o 

Chefe do Centro de Defesa Cibernética do Comando do Exército declarou aos parlamentares 

da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional que há muitas vulnerabilidades nos 

sistemas cibernéticos brasileiros e que a principal causa dessa fragilidade é a dependência da 

tecnologia estrangeira. “Fragilidade brasileira à espionagem não será superada de imediato, 

diz general.”21  

A respeito da ação de espionagem, Sun Tzu afirma que “o conhecimento das 

disposições do inimigo só pode ser conseguido de outros homens. [...] as disposições do 

inimigo só são averiguadas por espiões e apenas por eles” (1983, p. 105), o que desloca o 

sentido de um comportamento considerado da ordem do absurdo para a ordem da 

naturalidade, como parte das estratégias de guerra, e, em um sentido não dito, como parte das 

estratégias de defesa. O deslizamento dessa forma de ataque do ambiente físico, local, 

material para o ambiente cibernético, virtual é o que provoca a necessidade de preparo para 

novas formas de defesa da pátria, diferentes das formas já apontadas na SD2, para atuação de 

um exército que sempre defenderá a soberania brasileira.  Este sentido constituído colabora 

para o entendimento de umas relações interdiscursivas que perpassam o enunciado “o 

Exército de sempre”. 

O discurso sobre “o Exército de sempre” pode significar de forma diferente para a 

sociedade brasileira, tendo em vista a experiência vivida em seu passado histórico-político. 

Retomando Pêcheux, Mariani (2000, p. 225) alerta para o fato de que “não se pode esquecer 

que é característica de toda formação discursiva dissimular, na naturalização dos sentidos que 

se produz, sua dependência a um já-dito antes em outros processos discursivos”. 

O “Exército de sempre” pode evocar na sociedade a lembrança de momentos que 

marcaram o período do governo militar (1964 a 1985) e estimular o resgate à (re)construção 

da formação imaginária de uma instituição autoritária, repressora, opressora, silenciadora. 

Pois, como ressalta Pêcheux (2012, p. 53), “todo enunciado é intrinsecamente suscetível de 

tornar-se outro, diferente de si mesmo, se deslocar discursivamente de seu sentido para 

derivar para um outro”. 

O discurso da “transformação” parece buscar o apagamento do que ainda se 

encontra na memória discursiva dos sujeitos da sociedade brasileira. Indursky, ao escrever o 

posfácio da 2ª edição de seu livro “A fala dos quartéis e outras vozes”, revisita o período em 

                                                           

21 Disponível em http://www.eb.mil.br/web/imprensa/resenha, acessado em 10 de outubro de 2013. 

http://www.eb.mil.br/web/imprensa/resenha
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que os militares estiveram no poder e, a respeito desse sentido que parece significar de forma 

oposta para a sociedade, esclarece que:  

 

interessa-me recuperar alguns fatos ocorridos nesses dois últimos domínios do ciclo 

militar e que, em certa medida, se estendem até nossos dias. Ao dizer isso, não estou 

afirmando que as condições de produção em nossos dias sejam as mesmas dos anos 

70 e 80 do século passado. É claro que a conjuntura atual é distinta daquela. Hoje, 

vivemos bem ou mal, em uma democracia e há liberdade de expressão e de 

imprensa. Entretanto, embora a conjuntura política seja outra, algo existe e persiste 

que impede que as outras vozes clamem por justiça. (INDURSKY, 2013, p. 324) 
 

 Ao que parece, há também uma intenção de aproximação com a elite intelectual 

acadêmica, a qual tem uma parcela de contribuição no processo de construção de imagens 

com determinados sujeitos. Esse gesto de busca de aproximação pode ser evidenciado no 

seguinte trecho recortado do documento Estratégia Nacional de Defesa: 

SD7: Promover maior integração e participação dos setores civis 

governamentais na discussão dos temas ligados à defesa, assim como a 

participação efetiva da sociedade brasileira, por intermédio do meio 

acadêmico e de institutos e entidades ligados aos assuntos estratégicos de 

defesa. (BRASIL, END, 2008, p. 50) – grifos nossos. 

 

Com esse gesto, a Força Terrestre parece buscar um rompimento com o sentido de 

que Forças Armadas e universidades não podem travar um diálogo amistoso, visando 

construir no imaginário dos intelectuais o sentido de “uma nova Força” para a instituição 

Exército Brasileiro, o qual será explorado nas SD que compõem o tópico a seguir. 

 

 

3.1 “Exército Brasileiro – um salto para o futuro”: análise de sequências discursivas 

que remetem ao ideal de “uma nova Força” 

O discurso que abre esse tópico do capítulo 3 é o título do vídeo22 institucional 

referente à campanha do Dia do Exército, posta em circulação pela Força no ano de 2013.  

 

 

 

                                                           

22 Para assistir ao vídeo institucional, basta acessar o endereço 

http://www.youtube.com/watch?v=TZbb9Cv3VcM ou direcionar um leitor de QR Code sobre a figura 4, 

imagem codificada que representa o vídeo. 

http://www.youtube.com/watch?v=TZbb9Cv3VcM
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Ao se analisarem as condições de produção do discurso presente no documento 

Projeto de Força do Exército (PROFORÇA), é possível perceber que, em várias sequências 

discursivas, este dialoga com outros discursos formulados em outras formações discursivas. 

Em relação a esse gesto de leitura, Indursky estabelece que “inaugura-se, pelo viés da análise 

de discurso, uma nova prática de leitura que consiste em relacionar o que é dito na sequência 

discursiva em análise com o que é dito em outros discursos para melhor interpretar não ditos 

no interior do que é dito” (2013, p. 54), como pode ser observado no recorte discursivo que se 

segue: 

SD8: “As análises prospectivas e as tendências indicam que, por volta de 

2030, o Brasil situar-se-á entre as cinco maiores economias do mundo e com 

status político mais relevante no Sistema Internacional.”  (BRASIL, 

PROFORÇA, 2012, p. 3) 

 

Esse dizer aponta para uma formação imaginária que a instituição Exército 

Brasileiro tem de seu país em relação ao presente de pouca significância no cenário político-

econômico internacional e, principalmente, aos indicativos relacionados a um futuro de 

relevante posicionamento na economia mundial. É a formação imaginária que, de acordo com 

Pêcheux (p. 82, AAD-69), A constrói de B; neste caso, que o Exército Brasileiro faz do 

Brasil.  

O início da mensagem do Comandante do Exército, divulgada em 2012 no Portal 

da Transformação23, na ocasião do lançamento do PROFORÇA, o qual é apresentado na SD9, 

parece reforçar essa imagem que a força faz de seu país: 

                                                           

23 Portal da Transformação é o nome da página do Exército na Internet específica para divulgar os assuntos 

voltados ao processo de “transformação” da força. O acesso ao ambiente é feito pelo endereço   

Figura 3: Campanha Dia do 

Exército - 2013 

Figura 4: QR Code Vídeo Dia 

do Exército – 2013 
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SD9: “O Brasil avança a passos seguros para tornar-se uma das cinco 

maiores economias do mundo na próxima década. Há sólidos fundamentos 

que distinguem nosso país como importante ator global nessa nova ordem 

internacional multipolar. Por conseguinte, o Brasil será desafiado, em sua 

capacidade, por uma ampla gama de compromissos em sincronia com novas 

e complexas ameaças.”  

 

Parece que para o Comando do Exército, a visão prospectiva de um país rico é o 

que dará projeção ao Brasil no cenário mundial e o tirará do status de país subdesenvolvido 

ou de país em desenvolvimento. Consequentemente, novos olhares se direcionarão a esta 

pátria, gerando novos compromissos e novos interesses sócio-político-econômicos por parte 

de outras nações. O Exército, que tem como uma de suas missões constitucionais a defesa da 

pátria, precisa estar pronto para apoiar a política de relações internacionais e proteger os 

interesses do país nesse novo cenário em que se prospecta inserir.    

Há um efeito de sustentação em um discurso pré-construído, que Pêcheux (1988, 

p. 198) apresenta como “o ‘sempre já-aí’ da interpelação ideológica que fornece–impõe a 

‘realidade’ e seu ‘sentido’ sob a forma da universalidade – o ‘mundo das coisas’, relacionado 

a algo que fala antes, em outro lugar e de forma independente, retomando o que diz Orlandi 

sobre a memória como interdiscurso.  

O logo “País rico é país sem pobreza”, lançado em 2011, no governo da 

Presidente Dilma Roussef, remete à ideia de riqueza, de crescimento econômico, de mudança 

de posição no ranking econômico internacional e de nova formação imaginária por parte de 

outras potências em relação ao Brasil. É com esse discurso, com esse pré-construído, no qual 

“o que está proposto é que o Brasil tem de ser um país rico” (ORLANDI, 2012a, p. 137), que 

o discurso da “transformação” parece dialogar.   

Na palestra de lançamento do Projeto de Força do Exército, realizada em fevereiro 

de 2012, o Comandante da Força salientou que:  
 

 

SD10: “O PROFORÇA representa um esforço muito grande do Exército 

no sentido de se transformar no Exército que o Brasil vai necessitar nos 

próximos anos e que cada vez mais, à medida em que ele se transforma 

da 6ª economia e com perspectivas de chegar na 5ª economia do mundo, 

                                                                                                                                                                                     

http://www.eb.mil.br/web/proforca/apresentacao, onde podem ser encontradas informações gerais, notícias e 

vídeos produzidos ao longo do processo. 

http://www.eb.mil.br/web/proforca/apresentacao
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ele vai necessitar de ter um respaldo, inevitavelmente, um respaldo das 

suas Forças Armadas.” (trecho de entrevista do Comandante do Exército, 

Brasília, 2012) – grifos nossos. 

No recorte discursivo da SD10, é possível observar marcas que reafirmam a 

imagem que a instituição faz do Brasil em um cenário econômico mundial futuro; o que é 

confirmado pela notícia publicada por Margarida Madaleno, no site Público24, de Portugal, 

cujos dizeres afirmam que “um relatório do Banco Mundial revela que em 2030 os países em 

desenvolvimento contribuirão mais para as poupanças mundiais que os países desenvolvidos”.  

No blog do site Estadão25, encontra-se, ainda, um discurso que também aponta 

para esse crescimento da economia brasileira, o qual traz como chamada o texto “Brasil, 

China e Índia devem somar 40% do PIB mundial em 2050”, sendo que no corpo da notícia 

informa que tal crescimento pode começar em 2020.  

 

Figura 5: Projeções para o Brasil, Índia e China em 2050  

Fonte: http://blog.estadaodados.com/sexta-brasi-india-e-china-juntos-devem-ultrapassar-g7-e-chegar-a-40-do-

pib-mundial-em-2050/ 

 

Os dados do Relatório de Desenvolvimento Humano 201326 (USA, 2013) 

ratificam a visão prospectiva do governo federal e sustentam o discurso da “transformação” e 

                                                           

24  http://www.publico.pt/banco-mundial 
25 http://blog.estadaodados.com/ 
26 Publicado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 
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do emprego estratégico do Exército Brasileiro em apoio ao relacionamento político do Brasil 

com outros países. 

Diante dessa perspectiva de mudança de posição do país no ranking econômico, o 

Exército prevê a necessidade de uma transformação em sua estrutura, a fim de tornar a força 

compatível com as novas exigências que surgirão como consequência do crescimento 

econômico.   Nessa SD10, o discurso econômico parece sustentar o discurso bélico de preparo 

e emprego da instituição, de transformá-la em uma nova Força.  

No contexto das condições de produção do discurso da “transformação”, é preciso 

considerar, também, a formação imaginária que a instituição Exército, enquanto órgão do 

governo representado pelo Comando do Exército, faz do próprio Exército Brasileiro, em que 

alguns efeitos de sentidos se constituem na análise da SD11 a seguir:  

 

SD11: “A terceira condicionante é o apoio à política exterior do País, 

com a capacidade de atender a compromissos assumidos sob a égide de 

organismos internacionais ou de salvaguardar os interesses brasileiros no 

exterior, tudo decorrente da perspectiva de crescente projeção do 

BRASIL no cenário internacional e dos possíveis compromissos 

assumidos e reações ao novo status.” (PROFORÇA, p. 15) 

 

O discurso que se inscreve no texto dessa condicionante expressa um efeito de 

evidência relacionado à formação imaginária de o Exército de hoje não ser capaz de atender 

prontamente às futuras necessidades do país, consequentes de sua crescente projeção no 

cenário internacional. Discurso este que dialoga com outros já-ditos, expressos na Política de 

Defesa Nacional27, publicada no ano de 2005, e na Estratégia Nacional de Defesa (END), de 

2008, os quais apontam para a constituição da formação imaginária que o Ministério da 

Defesa, órgão representante do governo federal, tem das Forças Armadas que o serve. Aqui há 

um efeito de evidência que retoma o sentido de que para fazer frente ao “novo status” exposto 

na SD11, é necessária uma nova força.  

                                                           

27 Decreto Nº 5.484, de 30 de Junho de 2005, que aprova a Política de Defesa Nacional, e dá outras providências. 
28 Doutor em Ciência Política, com ênfase em Estudos Estratégicos, pela Universidade Federal Fluminense 

(UFF). Professor do Instituto de Estudos Estratégicos (INEST) da UFF. Pesquisador do Observatório das 

Nacionalidades e Editor-executivo da revista Tensões Mundiais. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%205.484-2005?OpenDocument
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Outras marcas que apontam para a necessidade de uma nova força são reforçadas 

na SD12:  

SD12: A nova realidade dos conflitos ensejou a busca de uma nova 

concepção para as forças armadas, a fim de adaptá-las à nova sociedade, 

não mais da Era Industrial, mas da, assim denominada, Era do 

Conhecimento. (BRASIL, PROFORÇA, p. 5-6) 

 

Esses dizeres, que apontam para a necessidade de reestruturação das Forças 

Armadas, com o objetivo de atender às demandas de um complexo e incerto cenário 

internacional, trazem em sua formulação os discursos e interdiscursos que circulam nas áreas 

bélica, econômica e industrial.   

A relação com a memória da época da Revolução Industrial remete ao advento da 

Primeira Guerra Mundial, marcada pela utilização maciça de novidades introduzidas pela 

revolução, como o uso de tanques, submarinos, encouraçados, telégrafo, telefone e do avião 

(GOLDONI28, 2012).  

Na SD12 comparece  também o discurso da Era do Conhecimento, o qual se 

inscreve nos dizeres da tecnologia da informação, em que o sentido de produção, organização, 

consumo e manipulação de dados se filiam à memória de arquivo institucional e social. Parece 

que o conhecimento tratado nessa SD não é o mesmo do "aprender a conhecer", abordado por 

Delors (1996). Situando no contexto espaço-temporal do advento da tecnologia, em que a 

gestão da informação e do conhecimento são aspectos imprescindíveis à adaptação e ao 

preparo das forças armadas nesse novo cenário social, tal necessidade é reafirmada pelo Vice-

chefe do Estado Maior do Exército, durante a palestra de lançamento do PROFORÇA, em que 

diz: 

SD13: Considerando que o PROFORÇA, ele se refere ao ano de 2031, 

isto é, longo prazo, não se quer de maneira nenhuma no planejamento 

adivinhar o futuro, no entanto, temos que buscar entender a moldura do 

futuro para não estarmos tão distantes da realidade quando alguma 

ameaça vir a se concretizar. (trecho de entrevista do Vice-Chefe do EME, 

Brasília, 2012) – grifos nossos. 
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É possível perceber nesse discurso um deslizamento para uma formação 

discursiva empresarial, em que a construção de cenários futuros é uma estratégia importante 

para a definição de rumos e tomada de decisões.  

Peter Schwartz, considerado um dos mais importantes profissionais dedicados ao 

desenvolvimento de metodologias para análise de tendências, afirma que “cenários não dizem 

respeito a predizer o futuro, e sim a perceber futuros no presente” (SCHWARTZ, p. 40, 

2004), o que comparece como um interdiscurso no discurso da autoridade militar citada na 

SD13, e que se alinha a um outro já-dito desse contexto de visão prospectiva.  

 

O objetivo do planejamento por cenários é nos ajudar a eliminar nossas descrenças 

em todos os futuros: permitir que pensemos na possibilidade de que qualquer um 

deles possa tornar-se realidade. Então nos preparamos para o que não acreditamos 

que irá acontecer” (SCHWARTZ, p. 164, 2004). 
   

O planejamento com base em cenários faz com que o sujeito do discurso da 

“transformação” do Exército possa ser comparado ao sujeito do discurso alfonsinista29 sobre a 

modernização, analisado por Zoppi-Fontana (1997, p. 165), o qual “pode, assim, ser 

representado como se estivesse pairando sobre o presente, fitando do futuro, ou olhando de 

um mirante cuja base está no presente e seu terraço, futuro”. 

A criação de cenários para o futuro econômico do Brasil e suas consequências traz 

à tona um não-dito relacionado à falta de preparo das Forças Armadas, de sua fragilidade em 

relação às prováveis novas ameaças, sobre a qual a END estabelece que: 

 

SD14: devido à incerteza das ameaças ao Estado, o preparo das Forças 

Armadas deve ser orientado para atuar no cumprimento de variadas 

missões, em diferentes áreas e cenários, para respaldar a ação política do 

Estado (BRASIL, END, 2008, p. 39). 

 

Em nenhum momento, há a explicitação de despreparo da tropa militar e do risco 

de ser surpreendida pelas hipotéticas novas ameaças. Ao contrário disso, há um silenciamento 

que mascara o real poder de combate das Forças Armadas e dá voz a seu discurso de poder 

como força armada, o que remete ao “Exército de sempre”; ressaltando que o movimento a 

ser dado em prol da “transformação” deve ser em direção a um patamar mais elevado do que 

o que se encontra no momento atual. Nesse caso, o silenciamento parece ser uma estratégia de 

                                                           

29 O discurso alfonsinista refere-se ao conjunto de textos dos discursos, declarações e conferências de imprensa 

presidenciais, produzidas por Raúl Alfonsín, durante seu mandato no governo da República Argentina.    
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defesa. Essa relação do não-dito com o imaginário é tratada por Orlandi (2007, p. 23) da 

seguinte forma: 

 

É assim que podemos compreender o silêncio fundador como o não-dito que é 

história e que, dada a necessária relação do sentido com o imaginário, é também 

função da relação (necessária) entre língua e ideologia. O silêncio trabalha então 

essa necessidade. 
Se a linguagem implica silêncio, este, por sua vez, é o não-dito visto do interior da 

linguagem. Não é o nada, não é o vazio sem história. É o silêncio significante.   
 

Orlandi nos alerta que para entender o silenciamento é preciso ir além de sua 

dimensão política, que desperta questões como “tomar a palavra, tirar a palavra, obrigar a 

dizer, fazer calar, silenciar etc” (2007, p. 29).  

No documento Processo de Transformação do Exército Brasileiro, anterior ao 

PROFORÇA, o silenciamento sobre o poder de fogo das tropas brasileiras é quebrado por 

declarações fundamentadas nas experiências de missão de paz no Haiti; o que pode ser 

constatado no recorte discursivo a seguir:  

 

SD15: A crise vivida no Haiti colocou em evidência a restrita capacidade 

de a Força Terrestre projetar força e de fazer face a situações de 

contingência, o que poderia ter colocado em risco nossa capacidade de 

manter o protagonismo entre os demais países ali presentes. 

[...] 

Finalmente, temos que considerar que se for necessária a projeção de 

poder de combate de caráter convencional nossas deficiências mostrar-

se-iam ainda mais sérias no que se refere à capacitação do pessoal, à 

desatualização doutrinária, à ineficiência dos sistemas operacionais e à 

situação de obsolescência, sucateamento e insuficiência de equipamentos 

e suprimentos”. (BRASIL, PTEB, 2010, p. 18)  

 

No documento atual, que rege o processo de “transformação” da Força Terrestre, 

o PROFORÇA, esse sentido de impotência, de perda de poder de combate de forma 

convencional, ou seja, conflito com armas letais, não parece tão evidente; o que é marcado 

pela SD a seguir:  

 

SD16: “O cenário provável aponta que o Exército Brasileiro terá de 

alcançar a configuração estratégica de Força Armada compatível com a 

estatura do País. Para atingir esse objetivo, o Exército deverá mover-se 
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do estágio em que se encontra para um patamar mais elevado, por 

intermédio de um processo de transformação.” (PROFORÇA, 2012, p. 3) 

 

Nesse discurso, é possível observar marcas de identificação e de 

contraidentificação, as quais segundo Pêcheux (1988) são determinadas pela tomada de 

posição do sujeito em relação às formações discursivas. Na identificação, “o interdiscurso 

determina a formação discursiva com a qual o sujeito, em seu discurso, se identifica, sendo 

que o sujeito sofre cegamente essa determinação” (PÊCHEUX, 1988, p. 199), é o que o autor 

caracteriza como discurso do bom sujeito, já citado no capítulo 1, quando foi feita menção ao 

discurso de compromisso do militar perante a Bandeira Nacional. 

No discurso da “transformação”, percebe-se uma identificação do sujeito que fala 

com a forma-sujeito da formação discursiva que o afeta, quando sinaliza que o Exército 

atualmente se encontra em um estágio compatível com a necessidade de defesa de seu país, 

cuja formação imaginária direciona-se para a ideia de baixa ameaça. A instituição, segundo a 

forma-sujeito de seu próprio comando, só precisa, nesse momento, alcançar um patamar mais 

elevado.  

Por outro lado, parece haver uma contraidentificação no recorte discursivo 

extraído do documento PROFORÇA (2012, p. 4), em que se afirma: “Este trabalho, o 

PROFORÇA, é a bússola para a árdua e desafiadora missão de transformar a Instituição”. De 

acordo com Pêcheux (1988, p. 199), esse dizer: 

 

caracteriza o discurso do ‘mau sujeito’, discurso no qual o sujeito da enunciação ‘se 

volta’ contra o sujeito universal por meio de uma tomada de posição que consiste, 

desta vez, em uma separação (distanciamento, dúvida, questionamento, contestação, 

revolta...) com  respeito ao que o ‘sujeito universal’ lhe ‘dá a pensar’: luta contra a 

evidência ideológica, sobre o terreno dessa evidência, evidência afetada pela 

negação, revertida a seu próprio terreno. 
  

Esse efeito de contraidentificação pode ser percebido quando, no mesmo 

documento em que se retrata um Exército já posto em um patamar desejável de atuação no 

campo da defesa, produz-se um dizer que vislumbra como um grande e árduo desafio a 

missão de transformar a instituição, tornando-a quase uma missão da ordem das missões 

impossíveis. Nesse dizer, podemos encontrar uma relação interdiscursiva com o discurso da 

administração, na qual se constrói o sentido de uma cultura organizacional centenária, que no 

dizer de Costa (2007, p. 24), é caracterizada da seguinte forma: 

 

As organizações antigas, de duas a três gerações familiares ou de tradição e cultura 

muito fortes, tendem a estabelecer políticas, práticas, crenças, estratégias e estruturas 

rígidas que dificultam uma visão crítica e objetiva com relação ao futuro. Nelas, 
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tudo está voltado para o passado: símbolos históricos, monumentos, biografias, 

medalhas, placas, hinos, bandeiras, comemorações, museus e relíquias, entre outros. 

Embora esses símbolos tenham o seu valor específico, muitas vezes eles bloqueiam 

as inovações e, consequentemente, a atenção, o interesse e a dedicação dos 

dirigentes da alta e média gerência, bloqueando o surgimento ou o exame isento e 

imparcial de ideias novas. 
 

Como já exposto no capítulo 1, a instituição Exército Brasileiro apresenta como 

uma de suas características o culto a seus valores e tradições, o que influencia 

significativamente o seu saber fazer constituído de práticas consagradas que já atravessaram 

vários séculos. Esse fator pode ser um obstáculo cultural, limitador (ou dificultador) da 

incorporação do novo, da transformação, provocando resistência e demonstração de rejeição 

por parte de alguns militares da Força, como forma de preservar a formação imaginária que os 

militares fazem a respeito da instituição. 

Outro aspecto a ser considerado refere-se à formação imaginária que a instituição 

Exército Brasileiro parece fazer de seu efetivo, em relação ao preparo e adestramento para 

atuar nesse cenário prospectivo de 2031.  

 

SD17: “O nosso Exército, fundamentado nos valores e tradições que os 

homens e mulheres da instituição verde-oliva honraram, honram e 

honrarão, apresta-se para cumprir suas futuras missões com a tenaz 

determinação de tornar-se uma força terrestre com as capacidades que a 

defesa e os compromissos do Brasil vão requerer, uma nova Força.” 

(trecho da mensagem do Comandante do Exército – Portal de 

Transformação) – grifos nossos. 

 

Ao analisar a SD17, é preciso considerar a posição de quem a sustenta, tendo em 

vista que: 

o sentido de uma palavra, de uma expressão, de uma proposição etc., não existe “em 

si mesmo” (isto é, em sua relação transparente com a literalidade do significante), 

mas, ao contrário, é determinado pelas posições ideológicas que estão em jogo no 

processo sócio-histórico no qual as palavras, expressões e proposições são 

produzidas.  (PÊCHEUX, 1975, p. 146)  
 

Dessa forma, é importante ter em mente que as palavras adquirem sentido 

segundo a posição de quem as empregam. O que torna relevante lembrar que em uma dada 

formação social são construídas formações ideológicas que a sustentam e a orientam, 

formando um complexo conjunto de formações discursivas, as quais determinam o que pode e 

deve ser dito, em uma dada realidade, para que determinados objetivos interesses sejam 

alcançados.   
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Na SD17, é possível observar o comparecimento do discurso institucional, 

enunciado pelo Comandante da Força, cuja constituição se inscreve em uma relação 

interdiscursiva, que evoca a memória de outros dizeres e o contexto sócio-histórico, 

relacionando-se com outros já-ditos e com a ideologia. Aqui é evidenciada não só a expressão 

do que pode e deve ser dito, mas também o entendimento de quem pode e deve dizer. Trata-se 

do discurso competente, assim apresentado por Marilena Chauí (1993, p. 7):  

 

discurso no qual os interlocutores já foram previamente reconhecidos como tendo o 

direito de falar e ouvir, no qual os lugares e as circunstâncias já foram 

predeterminados para que seja permitido falar e ouvir e, enfim, no qual o conteúdo e 

a forma já foram autorizados segundo os cânones da esfera de sua própria 

competência. 
 

É possível identificar neste contexto uma noção de monofonia, que de acordo com 

Indursky (2013, p. 66), “permite examinar o apagamento de outras vozes para fazer soar 

apenas a voz autorizada”. É necessário considerar, também, que os sentidos do discurso 

constroem-se na esfera das relações de forças, determinadas pela posição de onde fala o 

sujeito. Ao falar de uma posição superior, hierarquicamente correspondente a maior 

autoridade do Exército no país, formula em seu discurso o senso de dever de cumprimento da 

missão (o qual é trabalhado durante o período de formação militar), impregnando toda a 

confiança que possui em seu efetivo composto de homens e mulheres, destacando suas 

capacidades para a execução do dever. Com as escolhas dos tempos verbais para expressão da 

ação de honrar, remete ao Exército de ontem, de hoje e do amanhã, ou seja, ao Exército de 

sempre. É a formação imaginária que faz de seus integrantes, julgando antecipar o que eles 

desejam ouvir, utilizando desse recurso como fonte de motivação à ação. Conforme afirma 

Orlandi: 

 

Segundo o mecanismo da antecipação, todo sujeito tem a capacidade de 

experimentar, ou melhor, de colocar-se no lugar em que o seu interlocutor “ouve” 

suas palavras. Ele antecipa-se assim a seu interlocutor quanto ao sentido que suas 

palavras produzem. Esse mecanismo regula a argumentação, de tal forma que o 

sujeito dirá de um modo, ou de outro, segundo o efeito que pensa produzir em seu 

ouvinte. Este espectro varia amplamente desde a previsão de um interlocutor que é 

seu cúmplice até aquele que, no outro extremo, ele prevê como adversário absoluto. 

Dessa maneira, esse mecanismo dirige o processo de argumentação visando seus 

efeitos sobre o interlocutor.  (ORLANDI, 2012c, p 39)  
 

Nesse discurso, o processo de identificação do sujeito enunciador com a formação 

discursiva em que se inscreve é marcado de tal forma que “suas palavras têm um sentido sob 

um modo que lhe parece como natural, como sendo o sentido-lá, transparente. Ele não 

reconhece o movimento da interpretação, ao contrário, ele se reconhece nele (ele se identifica 

ao sentido, sempre já-lá)” - (ORLANDI, 2012b, p. 26).   
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Na análise da SD17, é possível, ainda, observar a necessidade de desenvolvimento 

de novas capacidades para que os homens e mulheres da instituição verde-oliva possam atuar 

nesse cenário de “transformação”. Esse gesto remete ao deslocamento de um dizer inscrito em 

uma formação discursiva bélica, que passa a dialogar com outra formação discursiva, a da 

área pedagógica, espaço em que ocorre o preparo e o adestramento da Força. A respeito desse 

deslocamento de um discurso para uma outra FD, neste caso, da FD bélica para a pedagógica, 

Orlandi (2011, p. 43) considera que: 

 

Um deslocamento pode levar à frente, desenvolver, tornar mais explícita, com 

consequências várias, a teoria constituída por seus princípios teórico-metodológicos 

(na análise de discurso o modo como se articulam o sujeito, a língua e a ideologia, 

ou, em outros termos, o confronto do simbólico com o político) mas pode, por outro 

lado, sair dela, modificá-la de tal modo que já não se trata mais desta teoria, ou se 

trata de sua domesticação e não de seu desenvolvimento. 
  

Esse deslocamento pode ser constatado nas SD18 e SD19, apresentadas a seguir: 

SD18: “A nova realidade dos conflitos ensejou a busca de uma nova 

concepção para as forças armadas, a fim de adaptá-las à nova sociedade, 

não mais da Era Industrial, mas da, assim denominada, Era do 

Conhecimento. No tocante às forças terrestres, algumas tendências 

comuns podem ser assinaladas:  

[…] 

11) o preparo com base em capacidades.”  

(BRASIL, PROFORÇA, 2012, p. 6) 

 

SD19: O preparo da Força Terrestre, com base na conscrição e realizado 

ao longo do ano de instrução, tem-se mostrado inadequado ao 

desenvolvimento das capacidades operacionais requeridas pelo Exército 

de um país com as responsabilidades como as que o Brasil busca assumir 

no contexto internacional. (PTEB, 2010, p.32) 

 

Essa tendência, que vislumbra o preparo da força terrestre com base em 

capacidades, remete a um discurso pré-construído da educação militar, que, através de suas 

escolas de formação, as quais já foram apresentadas no capítulo 1, prepara seu efetivo para o 

desempenho de funções em operações de paz e de guerra.  
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Segundo Rogiers (2004, p. 35), “uma capacidade é o poder, a aptidão para fazer 

algo. É uma atividade que se exerce.” O autor destaca que um grande número de capacidades 

desenvolvidas no ensino são capacidades cognitivas, considerando que estas só se manifestam 

porque se aplicam a conteúdos, mas chama a atenção para a existência de outras capacidades, 

como as capacidades gestuais (psicomotoras) e as capacidades socioafetivas. 

Pérez (2005 apud Depresbiteris, 2010) afirma que a capacidade é uma habilidade 

geral que o educando pode ou não utilizar para aprender; e as classifica em cognitivas, 

psicomotoras, de comunicação e de inserção social, assim descritas por ele: 

 

As capacidades cognitivas dizem respeito ao raciocínio lógico, ao organizar, 

planejar, antecipar, analisar, sintetizar, avaliar, deduzir, inferir. As capacidades 

psicomotoras englobam a expressão corporal, a orientação espacial, a manipulação, a 

destreza. Expressão oral, escrita, gráfica, plástica são para Pérez (op. Cit.), 

capacidades de comunicação. As capacidades de inserção social referem-se à 

participação, integração ao ambiente, convivência, compreensão da realidade e ao 

relacionamento interpessoal (DEPRESBITERIS, 2010, p. 69). 
 

De acordo com Orlandi (2012c, p. 39), “não há discurso que não se relacione com 

outros”, o que nos permite associar os dizeres das SD 18 e 19 ao objetivo descrito na portaria 

de implantação do Ensino por Competências no Exército, apresentado na SD20: 
 

SD20: Desenvolver um projeto de ensino por competências no Sistema 

de Ensino do Exército (SEE) e no Sistema de Instrução Militar do 

Exército Brasileiro (SIMEB). 

 

Em primeiro lugar, torna-se importante situar o que é da ordem do SEE, a partir 

da Lei Nº 9.786, de 8 de fevereiro de 1999, que dispõe sobre o Ensino no Exército Brasileiro e 

estabelece em seu artigo 1° que: 

 

Art. 1º - É instituído o Sistema de Ensino do Exército, de características próprias, 

com a finalidade de qualificar recursos humanos para a ocupação de cargos e para o 

desempenho de funções previstas, na paz e na guerra, em sua organização. 

Parágrafo único. A qualificação é constituída pelos atos sequentes de capacitação, 

com conhecimentos e práticas, e de habilitação, com certificação e diplomação 

específicas. (BRASIL, 1999) 

 

O conceito de competências nasce no discurso administrativo, na área de recursos 

humanos, que tem como meta desenvolver (ou medir) conhecimentos, habilidades e atitudes 

dos profissionais que atuam em seu mercado de trabalho. No entanto, ela se desloca para o 

campo educacional, a partir da década de 1980, época em que houve uma preocupação e um 
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movimento em prol da mudança de ensino, que apresentava caráter apenas tecnicista por 

conta da Era Industrial. 

Rovai (2010) destaca que essa preocupação incentivou um grupo de educadores a 

problematizar a educação profissional e a formação por competências que no Brasil dos anos 

1980 passou a fazer parte, de forma gradativa, do ideário da educação brasileira, sendo 

introduzida oficialmente no sistema de ensino a partir da Lei Federal nº 9394/96.  Terezinha 

Rios esclarece que: 

A competência guarda o sentido de saber fazer bem o dever. Na verdade, ela se 

refere sempre a um fazer, uma vez que ela se revela na ação – é na prática do 

profissional que se mostram suas capacidades, que se exercitam suas possibilidades, 

que se atualizam suas potencialidades. É no fazer que se revela o domínio dos 

saberes e o compromisso com o que é necessário, concretamente, e que se qualifica 

como bom – por que e para quem.” (RIOS, 2010, p. 159) 
 

Esse gesto de análise torna possível observar o efeito de evidência relacionado à 

inscrição de um dizer em diferentes formações discursivas, como bem ressalta Orlandi 

(2012d, p. 59), ao dizer que “um texto não corresponde a uma só FD, dada a heterogeneidade 

que o constitui, lembrando que toda FD é heterogênea em relação a si mesma”. Cada texto, 

cada enunciado pode ser atravessado por várias FD, tendo como consequência a produção de 

sentidos diferentes, os quais são marcados pela historicidade do texto. Esse movimento pode 

ser observado na análise de um dos textos do “discurso da transformação”, o que se refere aos 

vetores de transformação (VT), já delineados no capítulo 1 deste trabalho.  

 

SD21: “Devem as escolas de formação de oficiais das três Forças continuar 

a atrair candidatos de todas as classes sociais. É ótimo que número cada vez 

maior deles provenha da classe trabalhadora. É necessário, porém, que os 

efetivos das Forças Armadas sejam formados por cidadãos oriundos de 

todas as classes sociais. Essa é uma das razões pelas quais a valorização da 

carreira, inclusive em termos remuneratórios, representa exigência de 

segurança nacional.” (BRASIL, END, 2008, p. 19) 

 

Ao analisar os efeitos de sentido que se constituem nessa sequência discursiva, é 

possível constatar que esse discurso em seu nível de formulação (intradiscurso) remete a 

outros já-ditos (interdiscurso), evidenciando as relações de força que remetem à noção de 

formação discursiva exposta por Pêcheux (1983): 

 

a noção de formação discursiva tomada de empréstimo a Michel Foucault, começa a 

fazer explodir a noção de máquina estrutural fechada na medida em que o 
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dispositivo da FD está em relação paradoxal com seu “exterior”; uma FD não é um 

espaço estrutural fechado, pois é constitutivamente “invadida” por elementos que 

vêm de outro lugar (isto é, de outras FD), que se repetem nela, fornecendo-lhe suas 

evidências discursivas fundamentais (por exemplo sob a forma de “preconstruídos” 

e de “discursos transversos”). (PÊCHEUX, 1983, p. 314) 
 
 

Na esfera do já-dito do discurso apresentado, é possível encontrar outros sentidos 

relacionados aos Aparelhos Ideológicos do Estado (ALTHUSSER, 1980) e à divisão da 

sociedade em classes, evidenciados pelas expressões “classes sociais” e “classe trabalhadora”. 

O que pressupõe que os aparelhos ideológicos de Estado não são puros instrumentos da classe 

dominante, eles constituem seu lugar e suas condições de realização; o espaço ideológico de 

reprodução/“transformação” das relações de produção em uma formação social. Esse discurso 

da reprodução/“transformação” evoca o caráter intrinsicamente contraditório do modo de 

produção que se baseia numa divisão em classes:  

a relação de classes é dissimulada no funcionamento do aparelho de Estado pelo 

próprio mecanismo que a realiza, de modo que a sociedade, o Estado e os sujeitos de 

direito (livres e iguais em direito no modo de produção capitalista) são produzidos - 

reproduzidos como “evidências naturais. (BALIBAR, apud PÊCHEUX, 1975, p. 

134) 

 

Aliado ao discurso das classes sociais, o discurso da valorização profissional, com 

ênfase na questão salarial, principal reivindicação das classes, incorpora a SD21, da qual 

destaca-se o trecho “valorização da carreira, inclusive em termos remuneratórios”, 

considerando que a reprodução da força de trabalho “é assegurada dando à força de trabalho o 

meio material a se reproduzir: o salário” (Althusser, 1980, p. 18). O autor resgata Marx ao 

lembrar que: 

esta quantidade de valor (o salário), necessário à reprodução da força de trabalho é 

determinado não pelas necessidades de um S. M. I. G.
30

 “biológico”, mas pelas 

necessidades de um mínimo histórico (Marx sublinhava: é preciso cerveja para os 

operários ingleses e vinho para os proletários franceses) – portanto historicamente 

variável.(id, p. 19)  

 

Na SD21, é possível identificar um sentido implícito, referente ao valor do salário 

oferecido aos militares não ser fonte de motivação para ingresso de novos componentes e 

manutenção dos já incorporados ao Exército Brasileiro (EB). O que traz um outro sentido 

não-dito, que se inscreve na lei de oferta do mercado de trabalho, em que, segundo parece, há 

outros empregadores que remuneram melhor que as Forças Armadas; o que provoca uma 

redução, da classe mais escolarizada, na busca de acesso a seus quadros. O sentido, aqui 

exposto, parece ser o de que os integrantes das classes mais favorecidas, com melhor preparo 

                                                           

30  Salário Mínimo Interprofissional Garantido 
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cognitivo-intelectual, e que ocupariam cargos de planejamento, buscam a realização de 

concursos cujo retorno financeiro seja compatível com suas demandas socioeconômicas. 

No documento Estratégia Nacional de Defesa, com o qual o documento 

PROFORÇA dialoga diretamente, há a expressão de que:  

SD22: É importante para a defesa nacional que o oficialato seja 

representativo de todos os setores da sociedade brasileira. É bom que os 

filhos de trabalhadores ingressem nas academias militares. Entretanto, a 

ampla representação de todas as classes sociais nas academias militares é 

imperativo de segurança nacional. Duas condições são indispensáveis 

para que se alcance esse objetivo. A primeira é que a carreira militar seja 

remunerada com vencimentos competitivos com outras valorizadas 

carreiras do Estado. A segunda condição é que a Nação abrace a causa da 

defesa e nela identifique requisito para o engrandecimento do povo 

brasileiro. (p. 30) 

Essas condições remetem a um pré-construído inscrito na memória institucional 

das Forças Armadas e apresentado no capítulo 1 deste trabalho: o acesso ao oficialato pelos 

filhos dos integrantes da nobreza e dos militares nos séculos XIX e XX. Como destaca Faoro 

(1979, p. 470), acerca do recrutamento de oficiais: 

 

Não era ele recrutado nas camadas dos senhores territoriais, despidos, muito cedo, 

de seus poderes pretensamente derivados do feudalismo, mas na categoria dos 

descendentes dos servidores monárquicos. Bastava, para legitimar-se ao título de 

cadete, o sangue ilustre, abrandada a exigência, no curso do tempo, para a ocupação 

nobilitadora do pai, equiparados os títulos universitários à nobreza. 

 

Esse gesto de interpretação evidencia um sentido que não pode ser dito: na 

atualidade, os filhos de militares que compõem os quadros de oficiais generais e oficiais 

superiores não se sentem atraídos pela carreira militar, o que, como já foi dito, pode ser 

provocado pela remuneração julgada incompatível, associada, ainda, à perda de poder social 

da Força que tem aumentado a cada ano.  O que justifica o apelo feito às escolas, presente na 

SD21, para que envidem esforços para atrair candidatos das classes “não trabalhadoras”.  

Nesse ponto, é importante destacar o que Sériot (apud INDURSKY, 2013, p. 53) 

retrata sobre outras formas de pré-construído: 

. 
Sériot põe em evidência diferentes tipos de pré-construído. O primeiro remete 

formalmente a um discurso anterior. A isto, acrescentamos tratar-se da modalidade 

descrita por Authier como heterogeneidade mostrada. Outros tipos de pré-
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construídos representam, entretanto, um não dito que pode apenas indiciar seu 

discurso de referência por remeter à ordem do jamais-dito, do jamais-assumido, do 

indizível.  

 

A atividade de conquistar candidatos em potencial remete a um discurso cuja 

inscrição é da ordem do marketing institucional; não se caracterizando como um trabalho 

isolado de cada escola. Torna-se importante destacar os espaços sociais em que esse 

chamamento ocorrerá; em que ambientes ou mídias circulará esse discurso, tendo em vista seu 

propósito de alcance a determinados sujeitos sociais: tevê, mídias impressas, internet, campus 

universitário, dentre outras formas de divulgação pública. Orlandi (2012, p. 194-195) discorre 

sobre o funcionamento e alcance da publicidade, alertando que: 

 

Não menos importante é pensar, nessas condições de significação, o alcance da 

publicidade que também funciona pela quantidade e concentração: repetidamente se 

encontram no espaço urbano mensagens publicitárias que cobrem todo o espaço 

visível, espaço desde então transmudado em espaço lisível. Faz parte destas 

condições o fato de que os dizeres transbordam da publicidade (outdoor) para a rua, 

daí para o próprio sujeito que toma a si o gesto da autoria e passa ele mesmo a 

textualizar toda superfície do espaço em que vive, o espaço urbano. 

 

Assim, há um efeito de evidência relacionado ao fato de que a publicidade deve 

circular nos espaços em que circulam os sujeitos que podem vir a ocupar os cargos 

disponibilizados, deve ir além dos muros da caserna, deve circular em locais como 

universidades e instituições que formam e preparam tecnicamente os sujeitos que deverão ser 

atraídos para atender ao chamamento. Nesse contexto, torna-se importante destacar o 

chamamento que é feito por meio da Revista Verde-Oliva (RVO), já contextualizada nesta 

pesquisa, cujo espaço de circulação fica quase restrito às organizações militares do Exército, 

sendo o produto pouco divulgado em outros ambientes. A seguir, são apresentados dois 

recortes de publicidade originados da revista tratada. 

No primeiro recorte (Figura 6), é apresentada a contracapa de uma edição 

especial, publicada em novembro de 2012, cuja chamada de capa é “Projetos Estratégicos 

Indutores da Transformação do Exército”, diante da qual é possível supor quais os sujeitos 

que terão interesse em ler as matérias relacionadas e em que espaços a revista circulará. 
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                        Figura 6: contracapa da edição nº 217 da RVO           Figura 7: capa da edição nº 215 da RVO             
            

No segundo recorte (Figura 7), é apresentada a capa da edição especial de janeiro 

de 2013, em que a chamada é “Exército Brasileiro: um norte para o futuro profissional de 

milhares de jovens”. Todo o conteúdo da edição está voltado para a divulgação das escolas e 

dos cursos da instituição para oficiais e sargentos de carreira e temporários, com o intuito de 

atrair os possíveis candidatos à ocupação de cargos disponibilizados.  

O que chama a atenção nessa forma de divulgação é o alcance que a campanha 

pode ter, considerando que seus espaços de circulação não devem ir muito além dos muros 

dos quartéis, ficando seu acesso praticamente restrito aos integrantes da força, os quais 

levarão a informação para seus lares. Esse gesto resgata um sentido construído no capítulo 1 

desta pesquisa, referente ao acesso dos filhos de militares ao oficialato e reforça um outro 

sentido constituído neste capítulo de análise, no tocante à motivação para que os filhos dos 

militares busquem formas de ingresso na força.  

Retomando o discurso sobre a valorização do profissional militar, esse sentido 

também comparece na sequência discursiva 23, na qual é possível identificar o discurso que 

circulou em várias organizações a partir da década de 1980, o discurso da qualidade, que ora 

se desdobra para a qualidade de vida no trabalho. 

 

SD 23: O Exército Brasileiro compreende que seu patrimônio mais 

valioso são os seus recursos humanos, adequados em efetivo, capacitados 
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e motivados. Eles são o que chamamos de “a força da nossa Força” e 

fator maior de desequilíbrio em qualquer conflito. Portanto, será sempre 

crescente a valorização da Dimensão Humana da Instituição, incluído o 

apoio à família militar. (PROFORÇA, 2012, p. 11)  

 

Segundo Maximiano (2010), o discurso da qualidade de vida no trabalho é um 

desdobramento do discurso da qualidade que começa a circular na década de 1920, e explica 

que: 

A ideia de Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) baseia-se no chamado enfoque 

biopsicossocial. Segundo esse enfoque, saúde não é apenas ausência de doenças, 

mas também o bem-estar biológico, psicológico e social. Esta definição, adotada 

pela Organização Mundial de Saúde (OMS) em 1986, abre espaço para a 

compreensão e administração de fatores psicossociais na vida moderna, 

especialmente no ambiente de trabalho. (MAXIMIANO, 2010, p. 43) 
 

Por fim, mesmo sabendo que há vários outros dizeres a serem analisados no 

discurso da “transformação do Exército”, cabe analisar a sequência discursiva em que se 

inscreve o dizer que compõe o título deste trabalho.  

 

SD24: Os integrantes do Exército Brasileiro de hoje têm plena 

consciência de que a Instituição continua a ser o Exército de sempre, com 

seus valores centrais imutáveis, que contribuíram, decisivamente, nos 

momentos mais críticos da Vida Nacional, para a consolidação dos 

alicerces que sustentam a Sociedade Brasileira. Sabem, também, que 

esses valores devem ser transmitidos às futuras “gerações verde-oliva”.  

Contudo, existe um forte sentimento no âmago da Força quanto à 

necessidade de implementar-se ações transformadoras, que permitirão 

restabelecer e revigorar capacidades degradadas e, também, agregar 

novas capacidades, primordiais para o Exército do futuro. 

Em síntese: “O EXÉRCITO DE SEMPRE, UMA NOVA FORÇA”. 

(PROFORÇA, p. 10) 

 

Na primeira parte da SD24, fica marcada a formação imaginária que a instituição 

faz a respeito de seus integrantes, ressaltando o efeito de identificação destes com os valores e 

as tradições que fazem parte de sua rotina. Ao afirmar que os militares “têm plena 

consciência” do que é o Exército hoje, deslizando para o sentido do “Exército de sempre”, 
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provoca um apagamento das mudanças por que passa a sociedade que impactam a estrutura e 

a missão da força terrestre.  

O discurso das missões constitucionais de defesa da pátria e de garantia da lei e da 

ordem também comparece nessa SD24, quando é explicitada a atuação do Exército “nos 

momentos mais críticos da Vida Nacional” e na “consolidação dos alicerces que sustentam a 

Sociedade Brasileira”, retomando, mais uma vez, a noção de discurso fundador acerca do 

papel das forças armadas. 

Quando afirma que os integrantes “sabem, também, que esses valores devem ser 

transmitidos às futuras “gerações verde-oliva” produz um efeito de evidência sobre o papel 

das escolas militares, cuja missão é preservar os valores e a história da instituição, ao mesmo 

tempo em que deve preparar para atuação em novos cenários.  

Ao analisar esse trecho do discurso da “transformação” do Exército, é possível 

perceber o jogo semântico que comparece no par de palavras/expressão “de sempre” e 

“nova”, cujos sentidos remetem, respectivamente, para uma memória histórica e uma 

memória de futuro. A expressão “de sempre” produz um efeito de sentido que, pela memória 

histórica, evoca os tempos passados, em torno de algo já construído em outro lugar, o efeito 

de pré-construído sobre as origens do Exército Brasileiro, das bases de formação e emprego 

dos profissionais militares; mas, que, por outro lado, desliza para o tempo atual e, pelo 

acionamento da memória de futuro projeta para os tempos que ainda estão por vir, para os 

sentidos construídos a partir da noção do novo.   

No discurso do novo também ecoa o discurso da pós-modernidade, estabelecendo 

com este uma relação interdiscursiva, como pode ser observado nos dizeres de Fredric 

Jameson (apud CONNOR, 2000, p. 42-43): “correlacionar a emergência de novas 

características formais na cultura com a emergência de um novo tipo de vida social e uma 

nova ordem econômica”. Em um trecho de seu ensaio sobre o vídeo pós-moderno, Jameson 

associa linguagem e pós-modernismo, estabelecendo uma relação de paráfrase com outros 

discursos já-ditos e gerando um efeito de repetibilidade (INDURSKY, 2011), cuja noção já 

foi explicitada no capítulo dois. O recorte a seguir evidencia essa relação apontada por 

Jameson: 

No próximo estágio, o pós-moderno, os signos são libertos por inteiro de sua função 

de referir-se ao mundo, o que produz a expansão do poder do capital no domínio do 

signo, da cultura e da representação, ao lado do colapso do valorizado espaço da 

autonomia típico do modernismo. Ficamos “com aquele jogo puro e aleatório de 

significantes que denominamos pós-modernismo e que já não produz obras 

monumentais do tipo modernistas, mas rearranja sem cessar os fragmentos de textos 

preexistentes, os blocos de construção da produção social e cultural mais antiga, em 
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alguma nova e exaltada bricolagem: metalivros que canibalizam outros livros, 

metatextos que unem pedaços de outros textos”. (JAMESON apud CONNOR, 2000, 

p. 45) 

 

Zoppi-Fontana (1997) aborda essa questão da temporalidade futura, chamando a 

atenção para o efeito de memória, que, nesse caso, denomina memória antecipada, e para o 

efeito de inversão das relações de temporalidade que indicam a sequência cronologicamente 

ordenada passado-presente-futuro. A autora destaca que: 

 

essa sequencialidade temporal é afetada pelos efeitos de memória antecipada 

produzidos a partir das representações imaginárias construídas pelos enunciados 

para o “tempo presente” e o “tempo futuro”. Como consequência desses efeitos de 

antecipação, não é o presente que avança para o futuro, mas o futuro que avança 

para o presente. (ZOPPI-FONTANA, 1997, p. 159) 

  

Nos traços com o passado, situa-se a relação interdiscursiva da linguagem, esta 

que evoca a memória do dizer e resgata vários já-ditos, inscritos na memória institucional da 

Força. Dizeres que carregam em si os valores e as tradições do Exército; a história de sua 

formação, de sua consolidação e de suas conquistas na sociedade. “O Exército de sempre” 

também remete a uma temporalidade não marcada, infinita, de todo o sempre, que teve 

origem no passado e transpassa os marcos temporais de 2015, 2022 e 2031, delimitados no 

documento Estratégia Braço Forte (2009), sendo ressignificado para o sentido do que vai 

sempre estar presente, do que nunca faltará à sociedade, o que vai ao encontro do que diz 

Zoppi-Fontana: 

 

Dessa maneira, a representação de um “futuro” que já faz parte do presente 

naturaliza o desenvolvimento dos processos históricos, produzindo efeitos de 

evidência que, pelo funcionamento da dêixis fundadora como memória antecipada, 

cerzem o “furo ou falha representacional” aberto pela imprevisibilidade de um 

futuro discursivamente determinado. (1997, p. 160)  

 

Há vários recortes que giram em torno de um discurso fundador sobre o papel das 

forças armadas na sociedade, apresentando-o como evidências indiscutíveis, dentre as quais 

destacam-se: “a Instituição continua a ser o Exército de sempre”, “valores centrais imutáveis”, 

“consolidação dos alicerces que sustentam a Sociedade Brasileira”. 

Outra marca a ser analisada na SD24 é a presença da palavra “imutáveis” nesse 

contexto de “transformação”, que parece evidenciar um efeito de contradição no processo, o 

que pode contribuir para que as coisas continuem estruturalmente as mesmas. Esse dizer 

estabelece uma relação interdiscursiva com um outro discurso inscrito na materialidade do 

livro\filme “O Leopardo”, de Giuseppe Lampedusa: “É preciso que algumas coisas mudem, 

para que tudo continue na mesma”.   
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Sob esse aspecto, o resgate ao efeito de sentido de temporalidade explicitado por 

Zoppi-Fontana (1997, p. 161) demonstra que “as formas de representação do ‘tempo futuro’ 

como continuidade necessária dos processos do ‘tempo presente’, criam uma legitimação da 

ilusão de consenso no ‘presente’”. 

O sentido de “uma nova Força” inicialmente associado à Força Terrestre pode 

deslizar para um outro sentido, que remete a um já-dito situado nas análises do enunciado “o 

Exército de sempre”, em que a força pode ser interpretada como força física, forma de luta, de 

combate, de repressão, de agressão.  

A combinação desses dois campo discursivos pode provocar um deslizamento e, 

consequentemente, um efeito de resistência nos sujeitos que compõem a sociedade brasileira, 

tendo em vista sua relação interdiscursiva com o contexto sócio-histórico de um outro 

período. Esse gesto de interpretação pode gerar um movimento de contradição, de oposição e 

de produção de vários outros sentidos a partir da palavra força, e podem levar à construção da 

imagem de um Exército que sempre utilizará a força contra a sociedade, mesmo que essa 

força esteja revestida de um novo formato.  

Sobre essa combinação de palavras em um enunciado, Orlandi (2012a, p. 134) 

ressalta que “o sujeito fala com palavras” e que os sentidos são construídos a partir das 

relações entre as palavras, esclarecendo que: 

Ao dizer que falamos com palavras não estou afirmando seu caráter instrumental, ou 

seja, que falamos através de palavras, mas sim reafirmando o fato de que os sentidos 

são relações: falamos com as palavras. E aí está uma afirmação que se sustenta em 

uma concepção (material) discursiva da palavra, na sua opacidade, em suas relações 

umas com as outras e nossa com elas. Sempre plural. Sempre capaz de ser outro o 

sentido. 

 

E, assim, conforme afirma Orlandi (2012a), as possibilidades de sentidos podem 

variar em toda a análise discursiva, dada a sua relação com a ideologia e com a posição 

sujeito correspondente a quem formula e a quem se dirige o enunciado. Independente da 

formação discursiva inicial em que se inscreve o dizer, os sentidos construídos sempre podem 

ser outros, sempre podem falar mais do que queriam ou deveriam.     
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CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Pensar que é possível chegar a um momento de elaborar considerações finais em 

uma pesquisa, cuja filiação teórica se encontra na Análise de Discurso (AD) de base 

pecheutiana, é um gesto que demonstra a ilusão do sujeito analista ser o regulador de suas 

ações e de seus dizeres.  

Utilizar a palavra fim parece contraditório em um processo de análise que se abre 

a múltiplas possibilidades de sentidos, nos quais os gestos de leitura e interpretação não se 

esgotam e variam a cada deslocamento do sujeito (ou do dizer) para um outro ambiente 

discursivo, sofrendo interferências de seu contexto sócio-histórico.   

A proposta de análise do funcionamento do discurso da “transformação” do 

Exército Brasileiro não revelava, de início, as possibilidades de respostas que poderiam ser 

encontradas, ao longo da pesquisa, para as questões relacionadas a como se constitui o 

discurso da transformação do Exército Brasileiro, a como o discurso da “transformação” se 

relaciona com outros discursos que circulam na sociedade e quais os efeitos de sentido que 

podem ser construídos a partir dessas relações interdiscursivas.  

Iniciou-se o percurso investigativo, selecionando materiais que pudessem 

contribuir para o mapeamento das condições de produção do enunciado “O Exército de 

sempre, uma nova Força”, o que direcionou a pesquisa para a consulta aos vários documentos 

prescritivos, orientadores das diferentes etapas do processo de “transformação” do Exército. A 

partir do contato com esses documentos, foi possível formular os primeiros gestos de análise, 

realizando a seleção e a separação do material bruto coletado (corpus empírico) em corpus 

discursivo.  

Para interpretar o que o corpus discursivo tinha a dizer, foi necessário recorrer à 

memória de arquivo para recuperar parte da história da instituição social em estudo, em que 

alguns dos sentidos construídos giraram em torno de sua missão constitucional e da formação 

militar de seu efetivo. Nessa primeira parte da pesquisa, os primeiros diálogos entre o corpus 

e os referenciais teóricos que amparam a AD começaram a ser travados, pois foi necessário e 

importante ir além do simples gesto de apresentação dos dados históricos coletados; foi 

preciso discursivizar o contexto sócio-histórico da “transformação” do Exército Brasileiro, 

inserindo pontos da teoria em seu desenvolvimento.  

Resgatar a história de união do povo brasileiro, que iniciou a formação de um 

exército para defesa de sua pátria, apresentou-se como uma marca que possibilitou o 

entendimento da formação imaginária construída sobre o Exército Brasileiro e dos dizeres 
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acerca de sua missão constitucional como um sentido sempre já-lá em torno do “Exército de 

sempre”. 

O tratamento de questões referentes ao preparo de pessoal militar e seu emprego 

em operações de guerra e de não guerra, em diferentes cenários, desencadeou a exploração de 

conceitos relacionados às formações ideológicas, a partir dos quais a noção de classes sociais 

compareceu para explicar como era realizado o acesso de futuros oficiais e praças às escolas 

militares, apontando que a seleção de oficiais ocorria entre os sujeitos integrante da nobreza e 

das famílias de militares do escalão superior e as praças eram oriundas das classes mais 

populares.   Ratificou-se o entendimento do papel das escolas militares como formação social 

inscrita na memória do dizer dos aparelhos ideológicos de Estado. Esse gesto de escrita 

produziu um efeito de sustentação para a tomada de posicionamento em relação ao objeto de 

análise, provocando o afastamento possível do analista de sua posição sujeito como corpo da 

formação social analisada. 

A abordagem sobre a interpelação do indivíduo em sujeito e seus diversos 

desdobramentos (forma-sujeito, bom sujeito, mau sujeito, sujeito do discurso) revelou de que 

forma ocorre o processo de identificação do sujeito militar com a formação discursiva que o 

determina, sinalizado pelo discurso de juramento à bandeira, em que é gerado um 

compromisso de amor e defesa da pátria com o sacrifício da própria vida, se preciso for. 

  O entendimento do conceito de formação discursiva e sua associação às diversas 

sequências discursivas recortadas para análise permitiram observar as possibilidades de 

deslocamentos e deslizamentos de seu enquadramento inicial, apontando para o fato de que 

um discurso pode pertencer a mais de uma formação discursiva e ser influenciado por mais de 

uma formação ideológica.  Esse comportamento do discurso, e sua relação com diversas 

formações discursivas, permitiu validar a noção de que os sentidos produzidos em cada 

análise não podem ser únicos, eles estarão sempre abertos ao inesperado, às falhas, às 

interpretações outras, às redes de filiações históricas de sentidos. Isso equivale a dizer que os 

sentidos sempre podem ser outros, como os que foram construídos em torno do enunciado “o 

Exército de sempre, uma nova Força”, em que algumas marcas identificadas no contexto 

sócio-histórico direcionaram para gestos de interpretação diferentes por parte da instituição 

Exército (que significa “o Exército de sempre” de forma positiva) e alguns núcleos da 

sociedade (que significam de forma negativa, como um Exército sempre repressor).  

Analisar o funcionamento do discurso da “transformação” do Exército gerou a 

necessidade de se falar do discurso sobre, em que as relações interdiscursivas remeteram os 

dizeres a formações discursivas de diversas naturezas, fazendo com o que os discursos 
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formulados no corpus analisado evocassem discursos fundadores, pré-construídos, já-ditos, 

como os discursos referentes à defesa da soberania nacional, ao exército que cuida de seu 

povo e leva a paz para diferentes nações. Discursos das áreas da administração, da pedagogia, 

da economia, entre outros, também compareceram durante a atividade de análise, 

contribuindo para o entendimento de que um discurso está sempre relacionado às suas 

condições de produção sócio-históricas e que, muitas vezes, os efeitos de sentidos podem ser 

revelados, explicitados por fatos ocorridos em outras formações discursivas. 

Por outro lado, foi possível perceber que, dependendo da formação discursiva e da 

posição ocupada pelo sujeito enunciador, os sentidos podem ser silenciados, provocando um 

efeito de apagamento, trazendo à luz das análises sentidos não-ditos repletos de significações. 

Na análise das condições de produção do funcionamento do discurso da “transformação” foi 

possível identificar que alguns sentidos foram estrategicamente silenciados, como os 

relacionados à remuneração dos militares, à falta de preparo da Força para atuar em cenários 

prospectivos e outros que surgiram ao longo da análise.  

Importante também se mostrou a abordagem acerca da formulação e circulação 

dos discursos e sua relação com outros dizeres que circulam na sociedade, tendo em vista que 

um discurso sempre remete a um discurso já-dito ou a um discurso que ainda está por vir. 

Nesse contexto, o comparecimento do marketing institucional mostrou-se como importante 

condição de produção que ampara o discurso do chamamento do sujeito para incorporação à 

vida militar.   

Foi possível constatar também marcas de contradição, de equívocos, de falhas 

produzidas por sujeitos que acreditaram estar na origem dos discursos formulados, marcando 

as duas formas de esquecimentos elencadas no percurso teórico-metodológico.   

Assim, a análise do discurso da “transformação” revelou que seus dizeres estão 

permeados de sentidos que manifestam sua relação com o passado, o presente e o futuro da 

instituição e do Brasil. Torna visível, ainda, sua relação com o sentido da não transformação, 

da manutenção de uma posição, de um saber fazer fundamentado em ações que deram certo 

no passado.  

Pelo “Portal da Transformação” muitos dizeres passarão, provocando um efeito de 

sentido que remete a um movimento de passagem para um futuro imaginado, próximo ou 

mais distante (2015, 2022, 2031). O “Exército de sempre” não se transforma ao passar pelo 

portal, não transforma seus valores e tradições em algo novo, a fim de sustentar a ideia de 

“uma nova Força”. Pelo contrário, a instituição preserva o que considera bom, a fim de dar 
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suporte e gerar um efeito de sustentação ao desenvolvimento dos vetores de transformação e 

às novas ações da instituição.  

Com a análise das condições de produção já expostas e com a construção dos 

sentidos evidenciados, foi possível entender que o enunciado “o Exército de sempre, uma 

nova Força” carrega em sua formulação muitos significados que, como vimos no processo de 

análise, podem evocar a memória discursiva, resgatando dizeres que remetem à tradição, aos 

valores, aos feitos da instituição. Podem apontar também para uma memória de futuro, em 

que os sentidos são construídos a partir de cenários prospectivos, como o previsto para 2031. 

A relação interdiscursiva entre os dizeres formulados e os efeitos de sentido 

constituídos a partir dessas relações marcaram vários momentos da análise, contribuindo para 

o entendimento do funcionamento do discurso da “transformação”. 

Na certeza de que as análises não se esgotam por aqui, em face dos muitos 

sentidos que ainda podem surgir a partir do olhar de outros analistas e de suas relações com o 

contexto sócio-histórico em que se inserem os dizeres, o caminho fica aberto para o 

inesperado, para os efeitos de sentidos que ainda não foram sentidos, para novas experiências 

com a materialidade discursiva aqui apresentada e representada. 

Outras interpretações são possíveis e, como fazem parte do gesto do analista, não 

excluem nem invalidam as que neste trabalho surgiram, apenas ampliam, completam; 

marcando, dessa forma, a eterna incompletude do sujeito em suas práticas de formulação e de 

interpretação dos enunciados produzidos.  
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