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Compreender o discurso não é tarefa operatória de cálculo, 

mas de explicitação do funcionamento. 
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RESUMO 

 

 

Nesta tese, produzimos análises de dicionários online, a partir da interlocução entre a 

História das Ideias Linguísticas (Auroux e Orlandi) e a Análise do Discurso (Pêcheux e 

Orlandi). Através dessa interlocução, desenvolvemos relações entre o funcionamento da 

ideologia, e a estrutura da hiperlíngua, em especial no que denominamos comandos 

autonímicos procedimentais, que produzem injunções/interdições a determinadas formas 

e usos da língua. Considerando que o processo de produção e circulação de sentidos que 

se efetuam nos dicionários online são constituintes da terceira revolução tecnolinguística 

(Auroux, 1998a) - caracterizada pela informatização das tecnologias da linguagem e da 

produção de conhecimento metalinguístico - descrevemos ferramentas de inteligência 

artificial de processamento da linguagem e, pela análise de seu funcionamento, 

propusemos a noção de dicionários automatizados - resultado da produção de recortes 

automatizados pelo Google – que, ao lado dos dicionários colaborativos, constituem 

novas formas de produção lexicográfica, em concorrência com dicionários editoriais que 

migraram para a internet. Essa tipologia, sustentada pela relação entre modos de 

circulação e autoria, se mostrou produtiva para a compreensão desses instrumentos, 

permitindo a análise do registro de palavras relacionadas a gênero/sexualidade, a política 

eleitoral, e a relações de trabalho - caracterizadas pela divisão de sentidos. Dessas análises 

resulta a compreensão de aspectos do funcionamento contraditório desses instrumentos, 

em que operam mecanismos de recrudescimento e resistência a sentidos hegemônicos. 

 

 

Palavras-chave: História das Ideias Linguísticas; Análise de Discurso; instrumentos 

linguísticos; dicionário online. 

 

  



 

 

 

ABSTRACT 

 

In this thesis, we analyze online dictionaries from the dialogue between the History of 

Language Ideas (Auroux and Orlandi) and Discourse Analysis (Pêcheux and Orlandi). 

From this perspective we develop relations between the functioning of ideology and the 

structure of hyperlanguage, especially in what we call procedural autonimic commands, 

which produce injunctions / interdictions to particular forms and uses of language. 

Whereas the process of production and circulation of meanings in online dictionaries is a 

component of the third technolinguistic revolution (Auroux, 1998a) - characterized by the 

computerization of language technologies and of the metalinguistic knowledge 

production - we describe artificial processing language intelligence tools and, by 

analyzing their functioning, we proposed the notion of automated dictionaries - result of 

Google's automated production of clippings - which, alongside collaborative dictionaries, 

are new forms of lexicographic production, in competition with editorial dictionaries that 

have migrated to the internet. This typology, supported by the relation between modes of 

circulation and authorship, proved productive for the understanding of these instruments, 

allowing the analysis of the register of words related to gender / sexuality, electoral 

politics, and labor relations - characterized by the division of meanings. These analysis 

result in the comprehension of aspects of the contradictory functioning of these 

instruments, in which mechanisms of recrudescence and resistance to hegemonic senses 

operate. 

 

 

Keywords: History of Language Ideas; Discourse Analysis; language instruments; online 

dictionary. 
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1 INTRODUÇÃO: O QUE SERVE DE ABERTURA PARA UMA TESE1 

 

A sociedade contemporânea é fortemente caracterizada pela presença massiva das 

tecnologias de informação. Em seu relatório de 16 de maio 2011, o Conselho de Direitos 

Humanos da Organização das Nações Unidas (ONU)2 estabelecia como direito de todos 

os indivíduos buscar, receber e transmitir informações e ideias através da Internet, dando 

destaque ao papel da democratização do conhecimento que ela impulsiona: “a Internet 

permite o acesso a informações e conhecimentos que antes eram inatingíveis. Isso, por 

sua vez, contribui para a descoberta da verdade e do progresso da sociedade como um 

todo.”3 

A presença dessas tecnologias e seu imaginário tanto afetam as formas vigentes 

de produção e circulação de conhecimento que, por vezes, tornam-se intercambiáveis 

termos como “sociedade da informação” e “sociedade do conhecimento”. Visando 

demonstrar como esses elementos vêm modificando as formas de produção de 

conhecimento sobre a língua, a presente pesquisa toma por objeto os dicionários online 

de língua portuguesa, considerados exemplares desse processo que, ainda em curso, 

apresenta-se como evidência a ser questionada e compreendida. 

 A escolha desse objeto se mostra um desafio, cuja complexidade se manifesta no 

elevado número de mecanismos e dizeres que circulam initerruptamente pela rede, 

produzindo um imenso e multiforme arquivo sobre a língua: digitalizações, migrações de 

arquivos, incorporação de dados, escrita colaborativa, leitura automatizada, e numa série 

de outros mecanismos não cessam de produzir conhecimento linguístico a ser 

impossivelmente notado, registrado, comparado, analisado... 

Na desobrigação da pretensão de tudo registrar, é sobre o próprio processo que 

procuramos nos voltar ao longo da pesquisa, buscando compreender aspectos do seu 

funcionamento, filiações históricas, repetições e rupturas que perfazem a construção 

desses instrumentos. 

 

1 https://houaiss.uol.com.br/pub/apps/www/v3-3/html/index.php#1. Acesso em 30 out. 2019. 

2 Disponível em: https://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/17session/A.HRC.17.27_en.pdf. 

Acesso em: 12 set. 2018. 

3 “the Internet allows access to information and knowledge that was previously unattainable. This, in turn, 

contributes to the discovery of the truth and progress of society as a whole.” Em tradução livre, auxiliada 

pelo Google Tradutor (A utilização do Google Tradutor como ferramenta de apoio à tradução é registrada 

nesse trabalho como marca da presença das ferramentas tecnológicas nas práticas de linguagem, e será 

mencionada sempre que utilizada). 
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Nos registros analisados, buscamos o entroncamento do digital e dos embates que 

caracterizam a instrumentação da língua, em suas divisões. Nessa busca, a própria 

designação do objeto se apresenta exemplarmente como fratura: A escolha do termo - 

online - para determinar o objeto de pesquisa aqui trabalhado, sem itálico ou aspas, já é 

inicialmente problemática, uma vez que a grafia, de uso corrente na nomeação de 

aplicativos e dispositivos informacionais que funcionam conectados à rede; em lugar de 

on-line, em linha, em rede... não é reconhecida pelo VOLP (Vocabulário Ortográfico da 

Língua Portuguesa) nem dicionarizada no Brasil. Apenas os dicionários em circulação 

em Portugal e o Dicionário inFormal registram – online –; o que simboliza; desde já, 

impossibilidade de que qualquer procedimento ou mecanismo registre o todo da língua. 

Nesse direcionamento, língua, instrumentos linguísticos e seus imaginários são 

tratados pelo campo teórico produzido pela interlocução proposta por Orlandi (2001a) 

entre a História das Ideias Linguísticas (HIL) e a Análise de Discurso (AD). Nessa 

abordagem, o axioma da HIL de que “o aparecimento dos instrumentos linguístico s não 

deixa intacta as práticas linguísticas humanas” (AUROUX, 2009, p. 70) é trabalhado no 

terreno da AD, a partir da relação linguagem/ideologia proposta por Pêcheux ([1975] 

2009), o que faz com que esses instrumentos passem a ser considerados objetos 

discursivos. 

Os dicionários são tomados, então, como materialização de um dizer 

historicamente constituído sobre a língua e sobre as práticas e estruturas de uma 

sociedade. Definidos por Auroux (2009) como “pilares de nosso saber metalinguístico”, 

gramáticas e dicionários são, segundo o autor, produtos do trabalho de gramatização, 

tecnologias da linguagem responsáveis por profundas mudanças históricas, cujos efeitos 

se comparam ao das grandes revoluções da humanidade; e estão diretamente ligados ao 

atual estágio das línguas no mundo. 

A pesquisa aqui lançada concebe, então, como esses instrumentos participam hoje 

de outra revolução tecnológica também tratada por Auroux (1998a): a intensa presença 

da internet no cotidiano de um grande número de pessoas, ao proporcionar formas de 

produção e circulação do conhecimento, produz novas formas de representação e 

apresentação desse saber metalinguístico. 

Por sua vez, os efeitos dessa circulação de saberes se fazem sentir tanto na 

produção e sistematização desse conhecimento, quanto nas próprias práticas cotidianas 

de escrita: uma vez conectados à rede por computadores, celulares ou outros dispositivos, 

serão essas as primeiras fontes a serem utilizadas para consulta sobre o uso de 
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determinada unidade lexical ou gramatical: digitar uma palavra no Google para descobrir 

seu significado ou forma de uso parece ser, cada vez mais, uma atitude trivial; motivo 

pelo qual, aqui, é tomada com vistas a desnaturalização daquilo que se despercebe no 

apagamento da historicidade. 

A generalização dos mecanismos de busca na internet para a realização dos 

objetivos dos instrumentos linguísticos realimenta a produção e a migração desse tipo de 

conhecimento para o meio digital. É possível encontrar na rede de computadores centenas 

de sites e aplicativos que se propõem a instrumentalizar a língua, seja pela circulação de 

um saber já cristalizado, seja pela proposição de instrumentos de construção de novos 

saberes: de sites que trazem para o online as dicas e prescrições dos “consultórios 

gramaticais” típicos do século XIX,4 a algoritmos capazes de operações linguísticas 

complexas ligadas ao sentido, como tradução e dicionarização automatizados.5 

A escolha dos dicionários dentre esse repertório de práticas de instrumentação 

linguística disponibilizado na/pela rede de computadores se deve, então, à percepção de 

que, assim como o fazer lexicológico proporcionado por esses instrumentos esteve na 

base do surgimento da reflexão metalinguística6 na história da humanidade (AUROUX, 

2009, p. 25) e da revolução tecnológica da gramatização (ibid. p. 70), também na 

informatização desse saber, o trabalho lexical ocupa lugar de relevo, o que se pode atestar 

pelos investimentos realizados para sua elaboração e migração para ambiente digital, 

resultando na grande quantidade de opções oferecidas para consulta online, e nos efeitos 

que essa transformação produz nos sentidos em circulação. 

Iniciamos nossa reflexão sobre o atual estágio do processo de produção de 

dicionários na internet, lançando o olhar para um caso que representa as mudanças a que 

nos referimos: o lançamento da campanha #todasasfamílias, em abril de 2016,  que se 

propunha a atualizar o verbete família7, foi assim noticiado pelo jornal Estadão: 

 
4 Como veremos no capítulo 4. 

5 Desenvolvido no capítulo 3. 

6 Reflexão metalinguística é aqui tomada no sentido de formalização desse saber. 

7 Uma análise do verbete família pode ser encontrada em Flores; Petri; Ernest (2017). 
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Dicionário vai alterar o conceito de família 
 

Houaiss’ prepara novo verbete com base em contribuições feitas via redes sociais 

 

Clarissa Thomé, O Estado de S. Paulo 

24 Abril 2016 | 03h00 

 
RIO - O Grande Dicionário Houaiss terá uma nova definição para a palavra ‘família’. O verbete está 

sendo construído com base nas contribuições dadas pelas redes sociais e vai substituir o atual, segundo o 

qual “família é um grupo de pessoas vivendo sob o mesmo teto (esp. o pai, a mãe e os filhos)”, entre outras 

acepções. A ideia é provocar a discussão em torno do tema com a aprovação em comissão especial da 

Câmara dos Deputados do Estatuto da Família (PL 6583/13), em setembro passado. 

O texto aprovado, que ainda será votado em plenário, estabelece que família é núcleo formado por 

homem, mulher e seus descendentes e exclui relações homoafetivas. 

A campanha #todasasfamilias foi criada pela agência de comunicação NBS. “O relatório aprovado é de 

um anacronismo gritante. Basta olhar a nossa volta para ver a diversidade das famílias. Então, tivemos a 

ideia de usar as vozes das pessoas, para que elas trouxessem seus olhares e mudassem o significado no 

dicionário”, afirmou o vice-presidente de criação da NBS, André Lima. 
 
 

Fonte: Http://brasil.estadao.com.br/noticias/geral,dicionario-vai-alterar-o-conceito-de-familia,100000 

27735. Acesso em 13 fev. 2017. 

 
Interessa-nos, do recorte acima, o imaginário de dicionário presente no discurso 

jornalístico - modalidade discursiva que será retomada diversas vezes ao longo desse 

trabalho, como instância (re)produtora dos imaginários de língua, tecnologias e 

sociedade. Na reportagem reproduzida, pelo menos dois movimentos fortalecem as 

justificativas de se investir na compreensão do funcionamento dos dicionários online: 

Primeiro, aquele que confirma o lugar do dicionário como o garantidor dos 

sentidos todos “funcionando como um instrumento de estabilização dos discursos” 

(NUNES, 2006, p. 11). Nesse movimento, se a lei não garante o sentido almejado de 

família, é por sua inserção no dicionário que se legitimarão as configurações familiares 

que não se amparam no dizer legal. 

Na manchete “Dicionário vai alterar o conceito de família”, “dicionário” ocupa 

sintaticamente a função de sujeito ativo do verbo “alterar”; é ele quem muda o conceito 

de família, não apenas a definição nele apresentada, pois sua formulação tem valor social. 

No discurso jornalístico que projeta um conhecimento linguístico (a definição de uma 

palavra) sobre o conhecimento da realidade, o dicionário ocupa imaginariamente o lugar 

do controle dos sentidos. 

No segundo movimento, ocorre o inverso: a fala do publicitário reproduzida na 

notícia desloca o polo de produção de sentidos para o processo de participação popular: 



15 

 

“tivemos a ideia de usar as vozes das pessoas, para que elas trouxessem seus olhares e 

mudassem o significado no dicionário” (grifo nosso) Por esse aspecto, embora a 

formulação final do verbete seja reponsabilidade da equipe de lexicógrafos do instituto 

Houaiss, essa se fará pelo uso das vozes das pessoas pela internet (são elas quem mudarão 

o significado no dicionário). 

No imaginário projetado, reconfigura-se o modo de produção de dicionários: em 

lugar da escuta das vozes das pessoas voltada à construção de corpus e exemplos que 

caracterizam as práticas de lexicográficas tradicionais, recorre-se agora a um 

voluntarismo que busca captar por essa escuta não somente a forma de uso, mas a própria 

definição, alterando, pelas tecnologias em rede, o modo de produção de conhecimento 

lexicográfico. 

Ao mesmo tempo em que o dicionário assume o discurso da modernização e 

circulação em rede digital - fortalecendo seu papel diante das práticas contemporâneas de 

leitura e escrita, modifica-se o lugar de autoridade antes reservado ao especialista: o 

sentido não advém da “voz superior” do lexicógrafo, ou do escritor, mas imaginariamente 

da coletividade em um nível de plenitude (contida na ideia de que as pessoas podem 

participar), o que se sustenta por um discurso de onipresença do mecanismo tecnológico, 

- o efeito de evidência não permite, assim, questionar quem são essas pessoas, pois é o 

olhar tomado como universal que garante a mudança de sentido que se almeja com a 

campanha. 

 O fato aqui narrado exemplifica e sinaliza a mudança que se pretende retratar pela 

presente pesquisa. O convite a que as pessoas “mudassem o significado no dicionário” 

demonstra um processo pelo qual o dicionário, que continua a controlar os significados 

(legítimos), passa a funcionar sob as diretrizes de uma sociedade informatizada, na qual 

o saber especializado concorre em legitimidade com o saber “de todos” gerenciado pelos 

dispositivos tecnológicos. É dessa transformação tecnológica que muda o fazer 

lexicográfico pela introdução de novas peças no jogo que tratamos nesse trabalho. 

Do ponto de vista teórico (História das Ideias Linguísticas em articulação com a 

Análise de Discurso), introduzimos com esse exemplo a ideia estruturante do presente 

trabalho de que a produção de instrumentos linguísticos é sempre atrelada a uma 

concepção de língua e de sociedade, concepções que circulam sob o efeito de evidência 

produzido pelo próprio caráter dos instrumentos linguísticos. A reflexão que ora 

projetamos atenta para a historicidade das posições discursivas sustentadas pelos dizeres 

nos instrumentos linguísticos e representa a possibilidade de outras leituras, que 
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considerem o lugar das tecnologias de comunicação e processamento linguístico como 

constituinte das condições de produção desse discurso. 

São essas tecnologias que sustentam o termo online que especifica o objeto aqui 

estudado. Ao descrever seu funcionamento, no capítulo 4, definimos como online os 

dicionários eletrônicos disponibilizados na web para consulta, sem opção de download 

ou instalação de programas no computador do usuário, ou com a opção de instalação de 

interface no dispositivo do usuário (os “apps” de celulares) mas com manutenção do 

banco de dados em computador remoto, exigindo a conexão com a rede para o 

funcionamento nesse dispositivo, uma vez que nesse modelo se apresentam as 

especificidades de funcionamento que rompem com o as formas tradicionais de 

publicação de dicionários. 

Definido o que se toma aqui por online, é imprescindível especificar que o recorte 

proposto se dá sobre os dicionários monolíngues de língua portuguesa em circulação no 

Brasil, reconhecendo a impossibilidade de se estender o universo de dicionários bilíngues 

que se encontram na internet. Ao selecioná-los, tomamos de Nunes que: “Os dicionários, 

como lugares de escuta e de escrita da sociedade, constituem memórias da língua 

nacional, organizadas por meio de diferentes filiações sócio-históricas” (NUNES, 2008c, 

p. 37). 

Com essa escolha, propiciamos a circunscrição dos objetivos específicos desse 

trabalho, pelos quais perpassam a relação entre a instrumentação da língua e o 

reconhecimento de uma variedade hegemônica que a possa representar, de modo que os 

dicionários monolíngues se constituem instrumentos de (des)legitimação de certas 

materialidades linguísticas e, por conseguinte, de certos sujeitos, funcionando a divisão 

da língua como marcação da divisão de poder na sociedade. 

Além da observação da questão do financiamento de produção e circulação dos 

dicionários online, são fator determinante para a análise que propomos na seção 4.1 as 

possibilidades de mudança nas formas de autoria e modos de trabalho de formulação 

permitidos pelas redes de comunicação. A noção de colaboratividade é uma das 

características marcantes do funcionamento da internet8 e traz novas especificidades para 

a produção desse instrumento, seja pela possibilidade de que dicionários tradicionalmente 

elaborados se abram para a colaboração dos leitores, seja, em outros dicionários, na 

construção de toda base de dados, que passa a ser construída colaborativamente, a 

 
8 Ver seção 4.3 que trata de dicionários colaborativos. 
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exemplo do que ocorre com a enciclopédia virtual Wikipédia, que também oferece um 

dicionário monolíngue em seu sistema. 

São essas modificações produzidas pela estrutura de colaboratividade que, em sua 

fase inicial, motivaram a existência da presente pesquisa, figurando como centro das 

observações, pelo questionamento daquilo que mudava nas formas de instrumentalizar a 

língua a partir dos processos de construção coletiva que caracterizavam muitos dos 

dicionários online (e até que ponto essa característica seria incorporada aos dicionários 

impressos). 

No entanto, o trabalho sobre essa questão levou à percepção de outro mecanismo, 

aparentemente mais recente que o acima descrito: a apresentação da função dicionário na 

tela principal do mecanismo de buscas do Google. A digitação de uma palavra 

acompanhada de “dicionário”, “significado”, “definição” ou mesmo de certas palavras 

isoladas resulta na exibição da função dicionário, que retorna o verbete, não de uma 

página de terceiros, mas do próprio banco de dados da empresa de publicidade. 

 

Figura 1: Captura de tela do verbete família no Dicionário Google 

 

Fonte: https://www.google.com.br/search... Acesso em 06 fev. 2018. 
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Para compreender o impacto do fato de que o Google apresente o resultado de 

suas buscas na forma de dicionário é necessário destacar o lugar ocupado por essa 

megaempresa no cenário tecnológico atual: gigantesca em faturamento, produtos e dados 

analisados, é líder isolada no mercado de buscas a termos na internet9, e seu 

funcionamento produz efeitos de completude e legitimidade. Ao refletir sobre o alcance 

desse mecanismo de pesquisa, Komesu e Galli nos trazem que 

 

o Google Search é um motor de busca da Multinacional Google Inc., com base 

no qual o usuário faz pesquisas sobre os mais diversos assuntos na internet. A 

abrangência na ação de pesquisa motivou o neologismo “gugar” como 

sinônimo de “procurar algo na rede”. Em 2012, a Academia Sueca, ao propor 

incluir numa lista de neologismos o termo ogooglebar – “ingugável”, em sueco 

–, referente a algo que o usuário não pode encontrar na web por meio de um 
motor de busca, foi impedida judicialmente por ação da multinacional, a qual 

alegou que não existe o que não pode ser encontrado na rede por meio de um 

motor de busca como o Google . O procedimento de “exclusão” de um termo 

como “ingugável” mostra, de nosso ponto de vista, tanto a preocupação da 

empresa em preservar autoimagem consolidada, quanto poder atribuído à 

tecnologia em si, desconsiderando-se, portanto, que o sujeito da linguagem 

(diferentemente do usuário das tecnologias) não pode (ainda que queira) 

acessar, criar/produzir, compartilhar, distribuir, consumir, compreender, 

selecionar toda e qualquer informação (KOMESU e GALLI, 2016, p. 179). 

 

Tanto a possibilidade de se nomear ‘ingugável’ o que não se pode encontrar pelos 

mecanismos da internet, quanto seu veto, representam a dimensão do efeito de 

completude alcançado e ou almejado pelo Google. 

Esse efeito é ampliado pelas técnicas de inteligência artificial, que cada vez mais 

substituem as indicações de sites externos - função buscador - por informações 

armazenadas na base de dados do Google – função assistente. Se inicialmente as buscas 

por previsão do tempo ou cotação de moeda remetiam a sites especializados nesses ramos 

do conhecimento, hoje é o próprio Google quem nos responde sobre a probabilidade de 

uma tarde de chuva ou a quantos Reais corresponde certa quantidade de dólares, de forma 

que é possível acessar a essas e outras informações sob a forma de perguntas (relacionadas 

a geolocalização, operações matemáticas, financeiras, linguísticas...). 

Buscando apreender essa automatização dos modos de produção de conhecimento 

– a ser tratada discursivamente na seção 4.2 - voltamo-nos ao Dicionário Google. A 

 
9 Segundo o site seotribunal.com, especialista em garantir visibilidade em pesquisas, o Google detém 

94,26% do mercado de buscas mobile (celulares e tablets) e 89,63% do gerado em computadores. Além 

disso, segundo o site, 93% de todas as experiências on line começam com um mecanismo de pesquisa. 

https://seotribunal.com/blog/stats-to-understand-seo/. 
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função assistente da página secundariza as recomendações aos dicionários online mais 

importantes (segundo suas métricas de busca) para informar ela mesma os sentidos, 

acepções e etimologias armazenadas em seu banco de dados – seu próprio dicionário. 

Dessa forma, configura-se como hipótese da pesquisa ora projetada que os mecanismos 

do Google vêm produzindo uma automatização da instrumentalização linguística pela 

algoritmização da metalinguagem, permitindo questionarmos em que aspectos tal 

afirmação pode ser considerada no momento atual. 

É importante salientar que, diferentemente de outros serviços, como de 

geolocalização (Google Maps) ou de tradução (Google Tradutor), não há, na página de 

serviços do Google nenhum dizer sobre o método utilizado para a elaboração do 

dicionário apresentado, nada que se possa considerar um prefácio, apresentação ou 

introdução, nada que diga respeito a objetivos ou metodologias; tudo é deixado a cargo 

do efeito de evidência de ser “do Google”. A investigação do modo de funcionamento 

desse dicionário é tratada na seção 4.4, que cuida dos dicionários automatizados, bem 

como orienta toda discussão sobre algoritmos e mecanismos de inteligência artificial que 

comparece no capítulo 3. 

Delimitamos, assim, o objeto da presente pesquisa: os dicionários online, em suas 

diferentes manifestações e constituições, cujos funcionamentos se interpenetram por uma 

memória discursiva lexicográfica e um modo de operação caracterizador da sociedade 

contemporânea. Na próxima seção, apresentamos a proposta de trabalho, definindo os 

objetivos de pesquisa que orientarão seu desenvolvimento. 

 

1.1 A proposta de trabalho 

 

Levando em consideração a especificidade das formas de produção dos 

dicionários online, estabelecemos, na análise que propomos, a divisão desses 

dicionários10 entre os trabalhos editoriais, produzidos por especialistas nas formas 

tradicionais de elaboração desses objetos, em contraste com os instrumentos produzidos 

colaborativamente, a partir das tecnologias de publicação coletiva disponibilizadas na 

internet, e em seguida, com aquelas produzidas a partir das tecnologias de algoritmização 

da linguagem11. 

 

10 Essa classificação é trabalhada no capítulo 4. 

11 Termo desenvolvido no capítulo 3. 
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Essas alterações nas formas de instrumentalizar a língua têm sido objeto de 

reflexão de pesquisadores da História das Ideias Linguísticas e da Análise de Discurso. 

Referência no estudo discursivo dos processos de constituição dos dicionários, Nunes 

(2010a) propõe a seguinte reflexão, que bem situa a proposta aqui delineada: 

 

as formas de autoria dessa escrita, assim como as formas de autoria dos 

dicionários tradicionais, têm se alterado significativamente. Com as novas 

tecnologias, cada vez mais os sujeitos no dia-a-dia constroem seus próprios 

bancos de dados ou de textos e também são colocados na posição de definir as 

palavras. Os grandes bancos de dados textuais também têm se expandido e 

multiplicado. Dicionários impressos são informatizados. Dicionários atuais e 

antigos são colocados à disposição na Internet (NUNES, 2010a, p.16). 

 

A formulação de Nunes de que as condições de produção dos dicionários online 

configuram novos meios de autoria e novas formas de produção de sentido sobre a língua 

é desenvolvida no capítulo 4 e ocupa lugar central na presente pesquisa. Trata-se de 

proceder uma leitura que permita expor alguns efeitos, na língua, dessas novas formas de 

instrumentalizar a língua. É o próprio autor que formula questões que orientam o 

desenvolvimento do presente trabalho: 

 

Em que essas mudanças afetam a produção de dicionários? Que novas formas 

de autoria e de dicionários resultarão daí? (...) Talvez seja cedo para responder 

a todas essas perguntas. Como afirma Auroux (1992), estamos vivendo a 

terceira revolução tecnológica nas Ciências da Linguagem, da qual não vemos 

ainda todas as consequências. Deixo esta questão mais ampla para instigar a 

prática de escrita como descoberta de novos caminhos e de novas formas de 

dicionário (NUNES, 2010a, p.16). 

 

Podemos assim considerar que a pesquisa aqui desenvolvida toma por base a 

instigação proposta por Nunes, ao considerar a produção colaborativa e a produção 

automatizada como novas formas de autoria de dicionários, e, nesse novo fazer, novas 

formas de instrumentalizar a língua. Ao analisarmos essas novas formas de produção, 

com base na Análise de Discurso, direcionamos nosso olhar para as fraturas do sentido 

que esses processos podem realçar em seu funcionamento. 

Portanto, objetivamos analisar os processos de produção de dicionários online, 

pela comparação entre as distintas formas de instrumentalizar a língua proporcionados 

pelas tecnologias em redes de comunicação, de forma a apreender as especificidades 

desse modo de construção do saber metalinguístico. 

Tal análise se dá pelo aprofundamento da compreensão das relações entre a 

Análise de Discurso (AD) e da História das Ideias Linguísticas (HIL) proporcionando a 

descrição teoricamente balizada de diferentes dicionários online, pensando o processo de 
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constituição de dicionários automatizados, em comparação com os colaborativos; e destes 

com os dicionários editoriais, verificando os efeitos de sentido produzidos por esses 

distintos processos e relacionando-os às diferentes condições de produção que os 

envolvem. 

Tal movimento demanda, a partir dessa compreensão, a investigação do modo 

como esses dispositivos se relacionam com as demais tecnologias digitais do 

conhecimento, caracterizando-as em sua relação com a linguagem. Cumpre assim 

descrever o funcionamento das tecnologias que tornam possível a produção de sentido 

em ambientes digitais, as quais se apresentam como produto do processo de 

algoritmização da língua, à semelhança dos processos de busca, geolocalização e cálculos 

oferecidos por técnicas de inteligência artificial. 

Desse modo, buscamos, considerando as condições de produção do discurso, 

identificar pontos em que os diferentes tipos de dicionários analisados representem o 

registro material dos deslocamentos de sentidos, apresentando por sua natureza 

heterogênea, o dizer que pode ser outro: o censurado, o interditado, o já dito e o não dito; 

e ainda, se, e como, a multiplicidade das formas de dizer e a variabilidade da língua, 

tomadas como objetos discursivos, se manifestam na constituição dos diferentes tipos de 

dicionários. 

Propomos, portanto, o estudo da constituição dos dicionários online a partir de 

uma visada teórica discursiva que permita compreender o funcionamento desses 

instrumentos, na relação entre o funcionamento da ideologia e a automatização da 

linguagem, considerando a possibilidade dessa automatização como característica da 

atual etapa na produção de instrumentos linguísticos. Buscamos, ainda, apresentar 

contribuições para a questão do transbordamento dessas teorias para o desenvolvimento 

de instrumentos linguísticos e para as práticas de ensino. 

 

1.2 Sobre as condições de produção da pesquisa 

 

Ao definirmos os dicionários online como objeto de pesquisa, introduzimos, como 

fundamento teórico metodológico a interlocução entre a HIL (História das Ideias 

Linguísticas) e a AD (Análise de Discurso). A filiação a essa teoria produz efeitos 

estruturantes em todas as etapas do trabalho, sendo importantes na definição dos objetivos 

listados na seção 1.1; motivo que torna necessário, em função desses objetivos, 

considerações acerca das condições de produção em que se realiza a presente pesquisa. 
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Se pela HIL consideramos o papel da instrumentação da língua em sua estrutura, pela AD 

consideramos que estes instrumentos são objetos discursivos, e a seu aparato recorremos 

para a compreensão de tais objetos. 

Ao apresentar a AD como como disciplina que excede a leitura de textos políticos, 

Orlandi enuncia que “deve-se praticar a Análise de Discurso como um dispositivo que 

permite analisar a textualização do político, o que já é um passo importante na 

compreensão da relação entre o simbólico e as relações de poder” (ORLANDI, 2005, p. 

10). Essa textualização do político pode ser vista, por exemplo, na análise de Pêcheux e 

Gadet sobre estatuto da linguística no embate entre o logicismo e o sociologismo, em que 

os autores demonstram que “a tendência logicista nega a política, falando aparentemente 

de outra coisa” (PÊCHEUX e GADET, 2014, p.301), ilustrando pelo trabalhos de 

Chomsky, Lakoff e Fillmore que “o nó oculto da corrente lógico-formalista consiste 

precisamente nas evidências jurídicas, morais e tecnológicas do humanismo burguês 

clássico” (ibid. p. 304, itálico dos autores). 

Portanto, o entrelaçamento da HIL e AD cria um espaço teórico sensível à 

presença do político (em sentido amplo) na constituição dos instrumentos linguísticos e 

de suas análises, considerando que os sentidos que se produzem nesses objetos são 

resultantes de suas condições de produção. 

 

É via instrumentos científicos que o sujeito dá à língua o estatuto de objeto de 

análise, mas tal processo se realiza em determinado espaço e tempo, sob dadas 
condições de produção, sempre afetado pela exterioridade e pela historicidade 

que lhe são constitutivas. Isso pode ser observado nos trabalhos científicos da 

área de Linguística, sejam eles de uma perspectiva discursiva ou não” (PETRI 

e SILVA, 2016, n.p.). 

 

Por sua vez, Courtine (2014, p. 54, 55) considera o delineamento das condições 

de produção como fator de legitimidade na sistematização do objeto discursivo e principal 

critério de organização do corpus de análise, apontando-o como uma construção que se 

organiza a partir dos domínios de memória. O conceito de condições de produção abarca 

assim o funcionamento do político/histórico/social no processo de produção do sentido. 

Ao nos voltarmos para esse processo na elaboração dos dicionários online, 

consideramos tal funcionamento como instância organizadora tanto dos objetos de 

análise, quanto do próprio trabalho em tela, motivo pelo qual, apresentamos a seguir uma 

breve análise do período histórico atual, com ênfase para os últimos quatro anos, 

buscando capturar na atualidade a emergência de acontecimentos históricos que 

reorganizam as discursividades. 
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Os acontecimentos ocorridos entre 2015 e 2018 têm motivado inúmeras pesquisas 

em todas as ciências que se voltam para o social e o histórico, e especificamente na 

Análise de Discurso, muitos trabalhos têm se voltado para as discursividades que se 

perfazem nesses momentos de agitação política. A fim de compreendermos o panorama 

em que ocorrem tais acontecimentos, iniciamos nossa breve explanação desses 

acontecimentos voltando-nos para um período contiguamente anterior a esse recorte 

temporal. Podemos encontrar no artigo intitulado “Conservadorismo e extrema-direita na 

Europa e no Brasil” de sociólogo brasileiro Michael Löwy, Diretor de Pesquisas emérito 

do CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique) em Paris, o cenário político da 

Europa e do Brasil. 

O pesquisador afirma em seu artigo que “temos assistido, na Europa dos últimos 

anos, a um espetacular ascenso político e eleitoral de forças de extrema-direita, racistas, 

xenófobas, fascistas ou semifascistas” (LÖWY, 2015, n.p.). Analisando a expansão do 

conservadorismo e da extrema-direita em diversos países do continente, o autor aponta 

semelhanças e diferenças entre as condições europeias do período entre 1994 e 2014 com 

as da década de 1930, demonstrando a complexidade dos acontecimentos em questão. 

 

Qualquer que seja a sua transformação e "modernização", a extrema-direita 

ainda representa uma ameaça real à democracia. Um dos argumentos usados 

para mostrar que ela mudou e não tem muito mais a ver com o fascismo é a 

aceitação da democracia parlamentar e da via eleitoral para chegar ao poder. 

Bom, podemos lembrar que certo Adolf Hitler chegou a chanceler alemão por 

voto legal no Reichstag e que o marechal Pétain foi eleito chefe de Estado pelo 

Parlamento francês. Se a Frente Nacional chegasse ao poder por meios 

eleitorais - uma hipótese que tristemente não pode mais ser descartada -, o que 
sobraria de democracia na França? (LÖWY, 2015, n.p.). 

 

O autor apresenta, então em 2015, um registro das diferenças e semelhanças entre 

esses movimentos na Europa e no Brasil, organizadas em cinco pontos que assim 

sintetizamos: 

1) diferente do que ocorre na Europa, a extrema-direita brasileira atual tem pouca 

relação com a matriz fascista - enfatizando que o integralismo influenciou o golpe 

do Estado Novo, em 1938; 

2) não existem no Brasil partidos de massa tendo o racismo como sua principal 

bandeira; 

3) tanto no Brasil como na Europa, o tema da luta contra a corrupção tem sido 

demagogicamente manipulado, o que é apontado como uma tradição dos 

conservadores brasileiros desde 1940, como justificativa do poder das oligarquias 

tradicionais e golpes militares; 
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4) na França e no Brasil pode-se identificar “ A ideologia repressiva, o culto da 

violência policial”, e “a intolerância com as minorias sexuais, em particular os 

homossexuais” - item em que pontua a atuação de “setores religiosos, com 

referência católica (Opus Dei, Civitas etc.) na França e evangélica neopentecostal 

no Brasil” (LÖWY, 2015, n.p.); 

5) destaca-se “o apelo aos militares. O chamado a uma intervenção militar, o 

saudosismo da ditadura militar, é sem dúvida o aspecto mais sinistro e perigoso 

da recente agitação de rua conservadora no Brasil” (ibid.). 

 

Esse direcionamento apontado por Löwy produz efeitos nos eventos que sucedem 

ao período por ele analisado. Em 29 de dezembro de 2018, às vésperas do empossamento 

de Jair Bolsonaro à presidência da república, a revista Exame, publicação editorial do 

grupo Abril especializada no mercado econômico, publicou matéria intitulada: “De Dilma 

a Bolsonaro, a cronologia de um Brasil conturbado”12, em que apresenta uma 

retrospectiva dos eventos políticos do período em questão. 

Dessa matéria, efetuamos os recortes apresentados no quadro 1, exibido a seguir. 

A escolha de uma reportagem em circulação online e localizável pelo buscador Google 

se dá pela consideração de seu modo de circulação, análogo ao dos dicionários 

pesquisados. Consideramos assim o registro jornalístico ali apresentado, índice de 

memória de nossa história e de materialização no online da historicidade dos 

acontecimentos discursivizados. 

Na construção do quadro, mantivemos a redação produzida pela revista, efetuando 

recortes contínuos (sem intercalação ou omissão de termos nas frases recortadas) nas 

entradas que nos interessavam, e eliminamos aquelas que não estivessem diretamente 

ligadas à sucessão presidencial. Alteramos também o modo de exibição das datas, que na 

revista aparecem agrupadas por ano. 

 

  

 
12 https://exame.abril.com.br/brasil/de-dilma-a-bolsonaro-a-cronologia-de-um-brasil-conturbado/ 
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Quadro 1: Acontecimentos políticos de 2015 a 2018 

 

Fonte: recortes efetuados pelo autor em matéria da revisa Exame, disponível em 

https://exame.abril.com.br/brasil/de-dilma-a-bolsonaro-a-cronologia-de-um-brasil-conturbado. Acesso 

em 21 ago. 2019. 

 

Os eventos apresentados no quadro 1 dão uma mostra da conjuntura política 

brasileira nesse período. Dentre outros inúmeros eventos que poderiam ser adicionados à 

lista acima, trazemos mais um, como indicador da abrangência desse processo: a 

01/01/2015 Dilma Rousseff do Partido dos Trabalhadores, inicia seu segundo mandato; 

15/03/2015 Primeiros protestos maciços contra o governo;  

02/12/2015 A Câmara dos Deputados aceita examinar um pedido de impeachment de Dilma;  

12/05/2016 Temer assume a Presidência interinamente; 

31/08/2016 O Senado vota o impeachment definitivo de Dilma; 

19/10/2016 
O presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, que teve papel determinante no 

impeachment de Dilma, é preso; 

13/13/2016 O Senado aprova o congelamento dos gastos públicos por 20 anos; 

26/06/2017 O procurador Janot denuncia a Temer por corrupção passiva; 

12/06/2017 O juiz Sergio Moro condena o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva;  

24/01/2018 O TRF4, de Porto Alegre, confirma a sentença de Lula e a aumenta;  

16/02/2018 Temer decreta a intervenção militar da área de segurança do Rio de Janeiro; 

14/03/2018 
A vereadora Marielle Franco é executada a tiros junto com seu motorista, Anderson 

Gomes; 

07/04/2018 Lula se entrega e começa a pagar em Curitiba sua sentença;  

10/06/2018 Temer bate seus próprios recordes de impopularidade (3% Datafolha); 

01/09/2018 
O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) invalida a candidatura de Lula, que liderava as 

pesquisas para eleições de 7 de outubro; 

06/09/2018 
O candidato de extrema direita Jair Bolsonaro (PSL), líder das intenções de voto na 

ausência de Lula, é esfaqueado durante um comício em Minas Gerais; 

11/09/2018 Haddad substitui Lula como candidato do PT; 

07/10/2018 
Primeiro turno das presidenciais: Bolsonaro (46%) e Haddad (29%) disputarão o segundo 

turno; 

28/10/2018 Bolsonaro é eleito presidente, com 55% dos votos, contra 45% para Haddad; 
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reportagem do jornal Folha de S. Paulo de 23 de maio de 2016, que divulgava diálogos 

gravados em março de 2015 entre Romero Jucá (senador pelo PMDB em 2015 e ministro 

do Planejamento do governo Temer em 2016) e Sérgio Machado (ex-presidente da 

Transpetro), que, semanas antes da votação do Impeachment de Dilma Rousseff, 

sugeriam que a mudança de governo era necessária para estancar a sangria provocada 

pela Operação Lava Jato, operação de investigação criminal que investiga esquemas de 

corrupção ligada a Petrobrás e que tem como principal protagonista o Juiz Sergio Moro, 

citado na cronologia da revista Exame. Na transcrição publicada pelo jornal, há menção 

ao acordo entre as diversas instâncias do poder que resultaria no afastamento da 

presidenta:  
 

 

MACHADO - É um acordo, botar o Michel, num grande acordo nacional.  

JUCÁ - Com o Supremo, com tudo.” 

 

Fonte: https://www1.folha.uol.com.br/poder/2016/05/1774018-em-dialogos-gravados-juca-fala-

em-pacto-para-deter-a vanco-da-lava-jato.shtml. Acesso em 07 mar. 2019. 

 
Como se pode ler na cronologia apresentada pela revista Exame, o encadeamento 

dos eventos listados tem como culminância a eleição de Jair Bolsonaro, militar da reserva 

e deputado federal pelo Rio de Janeiro, cujo perfil pode ser encontrado em seu site 

pessoal: 

 
 

 

Em seus mandatos parlamentares, destacou-se pela defesa dos direitos dos militares ativos, inativos e 

pensionistas, lutou contra a erotização infantil nas escolas e por um maior rigor disciplinar nas instituições 

de ensino, pela redução da maioridade penal, pela posse de arma de fogo para o cidadão de bem e direito à 

legítima defesa, pela segurança jurídica na atuação policial, pelos valores cristãos e pela família tradicional. 
 

 

Fonte:  https://www.bolsonaro.com.br/. Acesso em 07 mar. 2019. 

 

Formulação que reforça o mecanismo de ascensão da extrema direita descrito a 

partir de Löwy (2015) nos parágrafos anteriores, e que fica ainda mais sinalizado se 

considerarmos os posicionamentos de Bolsonaro na mídia, em suas atividades 

parlamentares, e de representante de Estado, como a homenagem ao coronel Ustra, por 

sua afamada atuação como torturador durante o regime militar, feita durante o voto de 

Bolsonaro como deputado na sessão do impeachment em 2016, a qual levou a Associação 

de Juízes para a Democracia (AMD) a se manifestar em nota pública, afirmando serem 
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“conhecidos e frequentes os ataques preconceituosos, misóginos e homofóbicos”13 do 

deputado, mas que “ao fazer apologia ao mais famoso torturador dos anos de chumbo, 

foram extrapolados todos os limites da imunidade parlamentar” (ibid.). 

Para a Anistia Internacional, entidade não governamental que classifica o Brasil 

como um dos mais frágeis no respeito aos direitos humanos, o governo Bolsonaro 

representa uma preocupação. Em 21 de maio de 2019 a entidade listou ações do governo 

que julga ameaçadora à manutenção desses direitos: 

 

Recorte 4: Levantamento da Anistia Internacional 
 

 

• a flexibilização da regulação sobre o porte e a posse de armas, que pode contribuir com o aumento do 

número de homicídios no Brasil; 

• a nova política nacional sobre drogas, que eleva o caráter punitivo de tais políticas e atenta contra o 

direito à saúde; 

• o impacto negativo sobre diretos de povos indígenas e quilombolas; 

• a tentativa de ingerência indevida no trabalho das organizações da sociedade civil que atuam no Brasil; 

• diversas disposições do pacote anticrime (como, por exemplo, a flexibilização da regulação da legítima 

defesa para o uso da força e de armas de fogo por parte da polícia); 

• medidas contrárias aos direitos das vítimas à verdade, justiça e reparação pelos crimes de direito 
internacional cometidos pelo Estado durante o regime militar; 

• ataques à independência e autonomia do Sistema Interamericano de Direitos Humanos; 

• a manutenção da retórica antidireitos humanos pelas autoridades de alto nível, incluindo o presidente 

da República, o que poderia legitimar diversas violações aos direitos humanos. 
 

 

Fonte: https://anistia.org.br/noticias/discurso-da-administracao-de-bolsonaro-contra-direitos-

humanos-comeca-se-concretizar-em-medidas-nos-primeiros-meses-de-governo. Acesso em 07 mar. 2019 

 

Opinando sobre as consequências da eleição de Bolsonaro, o historiador Boris 

Fausto, em entrevista ao portal de conteúdos UOL em 29 de outubro de 2018, ao ser 

questionado sobre a trajetória política brasileira enquanto processo, responde que há um 

retrocesso que não vem de hoje, enfatizando que tal retrocesso se dá “no campo de direitos 

da linguagem, da sexualidade, enfim, no plano dos costumes” 14. O entrevistado toca 

diretamente no ponto que estrutura a presente seção: a relação entre a política (no sentido 

amplo e restrito) e o funcionamento da linguagem. 

 
13 https://ajd.org.br/documentos/cidadania/623-47nota-de-repudio-a-conduta-antidemocratica-de-

apologia-a-tortura. Acesso em 07 mar. 2019. 

14 https://noticias.uol.com.br/politica/eleicoes/2018/noticias/2018/10/29/boris-fausto-eleicoes-

presidenciais-bolsonaro.htm. Acesso em 07 mar. 2019 
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Na reportagem do portal IG de 11 de julho de 2019 intitulada "Governo Bolsonaro 

tira menções a gênero, pobreza e tortura em candidatura na ONU”15 encontramos 

noticiado que o governo retirou esses termos do documento que apresenta a candidatura 

do Brasil à reeleição no Conselho de Direitos Humanos da ONU, e que incluiu a palavra 

“família”, que agora comparece nove vezes no texto oficial. Produz-se com isso um 

exemplo de movimento de gestão léxica ancorada em um posicionamento ideológico 

assumido enquanto posição e negado como ideológico. 

Essa gestão léxico-discursiva protagonizada por governos não é novidade na 

construção de verdades unívocas que caracteriza regimes extremistas. Judeu sobrevivente 

da Segunda Guerra Mundial, o filólogo Victor Klemperer registrou em seus diários a 

evolução da linguagem nazista, vindo a produzir no pós-guerra a obra LTI - a Linguagem 

do Terceiro Reich, em que afirma que a maior estratégia de propaganda do regime era a 

própria linguagem. Segundo o autor a linguagem nazista “altera o sentido das palavras e 

a frequência de seu uso. Transforma palavras que pertenciam a uma pessoa ou a um 

pequeno grupo em propriedade de todos, requisita para o partido o que antes era 

propriedade comum” (KLEMPERER, 2009, p. 56). 

Klemperer mostra em sua análise como o funcionamento da linguagem se dá de 

forma inconsciente, de modo que considera suas reflexões importantes teoricamente na 

possibilidade de compreensão do fenômeno nazista, e didaticamente, no momento que 

sucede o regime. Ao cuidarmos de dicionários online, no presente trabalho, não temos 

como objetivo nos atermos ao modo como o governo opera, no entanto, sua gestão, seus 

embates, seus processos de ressignificação participam, como colocamos, das condições 

de produção do discurso, e produzem efeitos no processo de gramatização da língua, e 

nos processos que procuram se valer do online para promover atualizações, extensões e 

redefinições nesses instrumentos. 

Tendo assim apresentado o objeto de análise e as condições de produção da 

presente pesquisa, passamos à definição da proposta de trabalho, de forma a explicitar os 

objetivos que conduzem sua formulação, sem nunca perder de vista as condições de 

produção aqui enunciadas. 

 

 

 
15 Fonte: Último Segundo - iG @ https://ultimosegundo.ig.com.br/politica/2019-07-11/governo-bolsonaro-

tira-mencoes-a-genero-pobreza-e-tortura-em-candidatura-na-onu.html. Acesso em 07 mar. 2019 
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1.3 O corpus de análise 
 

As condições de produção descritas na sessão anterior são a base dos 

procedimentos analíticos efetuados nesse trabalho. A compreensão dos dicionários online 

se dá assim pela descrição da relação entre as formas de produção de verbetes e o registro, 

nesses dicionários, de termos vinculados aos acontecimentos históricos em curso, bem 

como das marcas das tensões que as originam, de modo a, assim como Pêcheux ([1975] 

2009), fazer da prática científica um instrumento de luta. 

A organização do corpus, ora apresentada como elemento de concatenação das 

análises desenvolvidas ao longo do trabalho, é fruto de um processo analítico “que prevê 

as etapas sucessivas de um trabalho sobre corpus ao longo do próprio procedimento. Isso 

implica que a concepção de um corpus discursivo só possa estar perfeitamente acabada 

no final do procedimento” (COURTINE, 2014, p. 115). 

Os elementos que compõem o corpus de pesquisa não foram, portanto, 

selecionados de antemão, mas acrescidos à medida em que as condições de produção da 

pesquisa ensejavam correlações entre a instrumentação da língua e o posicionamento 

político que caracteriza a Análise do Discurso, e se apresentam distribuídos ao longo 

desse trabalho na seguinte ordem: 

 

Quadro 2: Distribuição do corpus 

 

VERBETE CAPÍTULO PÁGINA 

FAMÍLIA 1 14 

MULHER 4 118 

SEJE MENAS 4 138 

BUCETA 4 139 

CARALHO 4 139 

PROFESSORA 4 159 

GOVERNABILIDADE  4 161 

IDEOLOGIA DE GÊNERO 4 164 

GOLPE  4 169 

LULISMO  4 181 

TRABALHO  5 190 

EMPREGO  5 190 

 UBERIZAÇÃO 5 190 

 

Fonte: o autor 
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O corpus de análise é, desse modo, constituído por termos que se encontram no 

centro das disputas político-ideológicas no nosso recente quadro de sucessões 

presidenciais, tomando o registro de tais termos como índices de atualidade no fazer 

lexicográfico. Considerando o retorno e acentuação da hegemonia da (extrema) direita no 

controle a execução das políticas públicas, marcada pelo conservadorismo dos costumes 

e liberalismo na economia, tomamos por base o embate entre posições que caracterizam 

essa disputa.  

 Há, portanto, uma relação de continuidade entre as palavras que constituem o 

corpus, que podem ser lidas como uma narrativa, nos moldes literários do Circuito 

Fechado16, de Ricardo Ramos: 

 

GOVERNABILIDADE – GOLPE – LULISMO – FAMÍLIA – 

IDEOLOGIA DE GÊNERO – SEJE MENAS – MULHER – PROFESSORA – 

BUCETA – CARALHO – TRABALHO – EMPREGO – UBERIZAÇÃO 

 

Nesse entendimento, o continuum produzido liga a derrubada da presidenta Dilma 

à retomada/recrudescimento de um discurso oficial erigido para a manutenção da 

estrutura hegemônica de dominação, seja nos valores do patriarcado, com a concepção 

clássica de família e a designação de inferioridade, objetificação e submissão feminina; 

seja na fragilização dos trabalhadores, pela afirmação/maximização de sua condição de 

exploração. 

 

1.4  A organização desse texto 

 

A análise de um objeto tecnolinguístico17 em construção, como são os dicionários 

online, exige cuidados e especificações para a execução de um recorte minimamente 

analisável, e suficientemente significativo; é preciso traçar um caminho que permita 

compreender o objeto de um lugar específico, de modo que, ao mesmo tempo: a) se 

considere a complexidade produzida pelas inúmeras imbricações com diferentes áreas do 

 

16 O texto de Ramos é composto por uma sucessão de substantivos que se encadeiam de forma a produzir 

sentido pela articulação semântica que ensejam.  https://revistamacondo.wordpress.com/2012/02/29/conto-

circuito-fechado-ricardo-ramos/. Acesso em 05 jan. 2019. 

17 A opção pelo neologismo tecnolinguístico (seguindo a orientação do VOLP para tecnocientífico) se dá 

por entendermos que há em tecnolinguístico a ideia de uma propriedade consolidada, pela qual o linguístico 

se constitui como tecnologia, enquanto a grafia tecno-linguística enfatiza a articulação de duas propriedades 

autônomas.   
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conhecimento e com diferentes objetos tecnológicos que operam na interface com o 

linguístico, ou se desenvolvem a partir da linguística, ou que cuidam de manifestações 

linguísticas... e, b) atente-se por não se perder nessa infinidade de imbricações e 

possibilidades, mantendo a centralidade da construção nos objetivos traçados. 

Até o presente ponto, no capítulo 1, introduzimos os dicionários online como 

objeto de estudo, descrevemos brevemente as condições de produção da análise e 

definimos os objetivos gerais e específicos que sustentam a presente pesquisa. Esses 

objetivos atravessam toda a estrutura do trabalho, orientando a formulação dos capítulos 

que cuidam do desenvolvimento da pesquisa, cujas etapas foram representadas por 

palavras-chave, em títulos que remetem a verbetes dos dicionários que compõem essa 

pesquisa. 

No capítulo 2, intitulado TEORIA: CONJUNTO DE PRINCÍPIOS 

FUNDAMENTAIS DE UMA ARTE OU DE UMA CIÊNCIA, atentamo-nos para os 

fundamentos teórico-metodológicos da presente pesquisa, desenvolvendo uma 

abordagem que situa a produção dos dicionários online no quadro teórico da História das 

Ideias Linguísticas (HIL) e da Análise de Discurso (AD), para a construção do objeto de 

análise nas perspectivas de uma lexicografia discursiva (ORLANDI, 2000a). 

 No capítulo 3, SONDAGEM: INVESTIGAÇÃO METÓDICA DE UM MEIO, 

nos voltamos para outro aspecto das condições de produção dos dicionários online, 

produzindo uma reflexão sobre o estatuto do online e das tecnologias digitais, tomando-

as como tecnologias da linguagem, pela análise do funcionamento (ideológico) do 

processamento algoritimizado e das técnicas de inteligência artificial nos processos de 

produção de sentido, caracterizando tais processos como práticas de instrumentação 

linguística. 

No capítulo 4, “INSTÂNCIA: UM OBJETO CUJO COMPORTAMENTO E 

ESTADO SÃO DEFINIDOS PELA CLASSE”, trabalhamos na definição e classificação 

dos dicionários online a partir da discussão sobre o funcionamento dos modos de 

circulação e produção de autoria proporcionados pela Web. Produzimos assim um 

panorama do processo de gramatização online, um levantamento dos dicionários 

encontrados/listados durante a elaboração da pesquisa, bem como a análise de 

materialidades constituídas pelas diferentes formas de produção de dicionários, de modo 

a capturar especificidades desses processos. 

No capítulo 5, “FUNCIONAMENTO: ATO OU EFEITO DE FUNCIONAR”, 

produzimos análises dos verbetes nos diferentes dicionários selecionados, atentando-nos 
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para a materialidade discursiva dos dicionários online, buscando, pela lógica exposta nos 

objetivos aqui apresentados, demonstrar o funcionamento discursivo dessas novas formas 

de se instrumentalizar a língua, explorando pontos que demarcam contrariedades e 

divisões do sentido. É a capacidade de ressaltar essas contrariedades que buscamos como 

propriedades discursivas dos instrumentos linguísticos online nas análises que 

apresentamos, enfatizando como, nas diferentes formas de constituição de dicionários 

online, são materializadas formas contraditórias de dizer e de significar, manifestando na 

instrumentação linguística os embates da constituição de nossa formação social, 

manifestos em nossa política eleitoral e nas relações jurídico econômicas que as 

perpassam. 

No capítulo 6, PROJEÇÃO: ATO DE LANÇAR, DE PROJETAR PARA A 

FRENTE, apresentamos reflexões sobre o desafio de articular a prática do analista do 

discurso ao processo de produção de ferramentas lexicográficas online, propondo a 

participação do profissional de letras e analistas do discurso na dicionarização e no 

desenvolvimento de tecnologias de gestão lexicográfica. Apresentamos ainda como a 

relação entre o dicionário online e escola podem ser produtivas, atentando-nos às 

possibilidades de trabalho de leitura e escrita lexicográficas fundamentadas na prática 

discursiva, alinhando a discussão entre a teorização desenvolvida nessa pesquisa e as 

interfaces com práticas educacionais e novos produtos tecnológicos. 

Por fim, as CONCLUSÕES apresentadas no capítulo 7 demonstram como o 

trajeto proposto cuida de cada objetivo apresentado, articulando na descrição das 

materialidades dos dicionários online, as especificidades técnicas, lexicográficas e sociais 

da instrumentação linguística em rede; demonstrando como esses dispositivos 

configuram uma importante etapa de processo de mecanização da linguagem descrito por 

Auroux como a terceira revolução tecnolinguística.  
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2  TEORIA: CONJUNTO DE PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DE UMA 

ARTE OU DE UMA CIÊNCIA18 

 

Nesse capítulo tratamos da dimensão epistemológica suscitada pela (dupla) 

filiação a Análise de Discurso (AD) e História das Ideias Linguísticas (HIL), procurando 

descrever como essa articulação, bem como pontos específicos de cada uma dessas teorias 

são evocados para a construção teórica do objeto de pesquisa. Para isso, além de 

formularmos diretivas sobre os fundamentos dessas disciplinas na relação com o objeto 

em questão, procuramos apreender a contribuição de diversos de trabalhos produzidos 

nesse enquadramento teórico para a compreensão do processo de produção dos 

dicionários online. 

A articulação entre a HIL e a AD pode proporcionar pelo menos duas abordagens 

de pesquisa: a que se valendo dos instrumentos linguísticos busca compreender o 

pensamento e as formas de produção de conhecimento sobre um determinado objeto (um 

gramático, determinada estrutura linguística, um fato social); e a que toma o próprio 

instrumento linguístico como objeto de análise, buscando compreender sua estrutura, 

organização, historicidade... Diferentes propostas podem se valer mais ou menos de cada 

uma dessas abordagens, ou procurar aproximá-las, variando na forma como os 

conhecimentos produzidos por cada uma dessas disciplinas são retomados. 

A presente pesquisa adota a segunda abordagem, tomando como objeto de estudo 

um processo de gramatização em vias de acontecimento. Se, por um lado, as condições 

de produção apresentadas na introdução são evocadas como constitutivas dos processos 

de produção de dicionários a que nos voltamos, por outro, é o próprio processo que 

tomamos como objeto de estudo, motivo pelo qual consideramos nossa inscrição na 

História das Ideias Linguísticas como o ponto de partida para a reflexão teórica 

apresentada nesse capítulo, avançando na seção 2.2 para os aspectos proporcionados pela 

interlocução com a Análise de Discurso, que na seção 3.3 é tomada como base dos 

procedimentos metodológicos seguidos nesse trabalho. 

  

 
18 https://www.significados.com.br/teoria. Acesso em 30 out. 2019. 
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2.1  O enquadramento teórico da História das Ideias Linguísticas 

 

Fazer História das Ideias Linguísticas é ocupar uma posição teórica que procura 

produzir conhecimento sobre a linguagem por meio da reflexão sobre o modo como 

saberes sobre ela são historicamente produzidos. Se por um lado, a produção de 

dicionários online é um fenômeno exclusivo de nosso tempo, ela não acontece sem uma 

memória e um conjunto de saberes que a antecedem e não cessam de produzir sentido na 

atual configuração da produção do saber. “Todo conhecimento é uma realidade histórica” 

cujo modo de existência é “a temporalidade ramificada da constituição do saber” 

(AUROUX, 2009, p. 12). 

No intuito de compreender as ramificações dessa constituição, procuramos 

encontrar um lugar para as novas formas de produção de dicionários nessa relação de 

saberes. Consideramos, assim, os dicionários online como pontos de conexão entre um 

horizonte de retrospecção (em que se retomam saberes constituídos na longa duração do 

tempo) e um horizonte de projeção19 (no qual se antecipa a crescente virtualização dos 

modos de produção de conhecimento). Desse modo, produzimos, desde o título, nossa 

filiação à História das Ideias Linguísticas, marcada pela designação de “instrumentos 

linguísticos”, central para o desenvolvimento da presente tese. 

Ao considerar dicionários e gramáticas como instrumentos linguísticos 

(ferramentas), a teoria desenvolvida por Auroux (1998a 1998b, 2009...) estabelece uma 

comparação entre os instrumentos linguísticos e as ferramentas mecânicas, que 

modificam os gestos produzidos por quem os utiliza. O prolongamento da mão pelo uso 

do martelo, no exemplo clássico dado por Auroux, (2009, p. 70) ilustra que a utilização 

de instrumentos caracteriza/modifica/define o que é próprio do ser humano, pela 

naturalização de seu uso. Assim como a mão humana é modificada (em seus gestos e 

possibilidades) pelo uso de ferramentas, a própria estrutura da linguagem humana é 

alterada pelo uso dos instrumentos linguísticos. 

Os dicionários online, em suas diversas formas de organização, são parte do 

processo de gramatização que compreende o funcionamento da língua. No 

desenvolvimento teórico de Auroux, tomada como instrumento linguístico, a gramática 

não é o “conhecimento” de manifestações linguísticas, mas um instrumento que ao 

sistematizar o uso, confere-lhe outras propriedades, (afeta o sistema). Trata-se de um 

 

19 Termos tomados de Auroux (1998b, 2009...). 
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conhecimento que amplia as competências individuais do falante (AUROUX, 1998b, p. 

264) – o que vale também para dicionários, que “reproduzem uma língua unificada e rica, 

que ultrapassa o léxico memorizado por um sujeito”20 (ibid. p. 265). 

A descrição desse funcionamento demonstra que os instrumentos linguísticos 

operam, não como reflexo de uma consciência metalinguística, mas, na verdade, como 

“fábricas de línguas” (ibid. p. 264); princípio que evocamos para, a partir também de 

Auroux (1998b) apontar a necessidade de se estudar o que nesta tese propomos como 

“processo de regramento linguístico”, que trabalha a gerir o comportamento linguístico 

pela internalização de regras em circulação social. Nessa direção, gramáticas e dicionários 

são trazidos como modos de institucionalização de uma metalinguagem constitutiva desse 

regramento. 

No processo de regramento linguístico, a descrição materializada nos objetos 

técnicos em circulação social produz efeitos nas ocorrências. A teoria dos instrumentos 

linguísticos é, dessa forma, contrastada à possibilidade da descrição linguística “neutra” 

proposta pelas teorias gerativas, que ao propor um “locutor/ouvinte ideal, produzem uma 

“pirueta teórica” (AUROUX, 1998b, p. 268) essas teorias, segundo o autor, não 

contemplam o fato de que essas regras (internas), que gerem o comportamento linguístico, 

são na verdade, internalizadas. 

Nisso culmina a sustentação teórica produzida pela HIL para o estudo dos 

dicionários online aqui proposto: a complexa relação entre o conhecimento epilinguístico 

e o conhecimento metalinguístico: a linguagem é “um sistema regulado pela sua própria 

imagem” (AUROUX, 2009, p. 18); o que implica na interferência do saber 

metalinguístico para o conhecimento epilinguístico; ou seja, no fato de que o saber 

metalinguístico, em seus variados níveis de organização e distintas formas de 

materialização é constitutivo da própria linguagem. 

Assim sendo, para o autor, adquirir uma linguagem é adquirir conhecimentos 

epilinguísticos e metalinguísticos, hipótese que levada a sério, estabelece um paradigma 

alternativo/complementar ao proposto por Chomsky: Adquirir uma língua é a ativação de 

regras internalizadas que ocorre pelo estímulo advindo da exposição a uma língua , tal 

qual estabelece o pesquisador gerativista, mas é também o confrontamento dessas regras 

 
20 Utiliser un dictionnaire, c’est reproduire une langue unifiée et riche, qui dépasse le lexique mémorisé par 

un sujet. (AUROUX, 1998b. p. 256- Em tradução livre). 
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a conhecimentos formuláveis sobre a linguagem, que Auroux apresenta sob a fórmula 

“não se diz..., se diz ...” (AUROUX, 1998b, p. 263). 

Nessa direção, o autor defende que os avanços mais espetaculares da teoria 

linguística estão na abstração da realidade das regras (sem a preocupação de que se tratem 

de normas sociais, conscientes e formuladas) e na construção de modelos gerais de atos 

de fala e de usos, sustentados na estrutura dos enunciados. Paralelamente ao processo de 

elaboração/percepção/ativação das regras que constituem o saber epilinguístico, se 

desenvolve o processo de regramento linguístico pela fixação do que aqui denominamos 

comandos autonímicos21 procedimentais. Esses comandos são de diversas ordens, (e 

sempre interditórios) como ilustramos a seguir, produzindo uma expansão do exemplo 

dado pelo autor: 

 

Interditório: não se diz x; é feio falar x; 

Substitutivo: não se diz x, se diz y; 

Preferencial: melhor falar x do que y 

Alternativo: você pode também falar x; 

Modelar: fale x; repita x; 

Designatório: isso se chama x, (chame por tal nome). 

Inquisitório: o que você quis dizer com x? Isso quer dizer que x? 

 

Tais comandos fazem parte do aprendizado/aquisição de uma língua, (seja 

primeira ou segunda língua) em diferentes estágios, e são parafraseados na produção dos 

instrumentos linguísticos, constituindo uma memória muitas vezes não consciente, que 

gerencia o uso das formas linguísticas. Neles se manifestam saberes metalinguísticos, 

produzidos ao longo do tempo, em constante atualização, formalizados em diferentes 

níveis e distribuídos de forma desigual. O processo de gramatização, pelo qual uma língua 

é instrumentalizada, consiste num algo grau de formalização desses saberes, e acentua os 

efeitos injuntivos dos saberes metalinguísticos sobre as formas espontâneas do saber 

epilinguístico. 

Percebemos então que o quadro epistemológico construído por Auroux não se 

limita ao arquivamento, datação e estabelecimento de relações entre saberes que se 

produzem sobre a linguagem, mas na investigação de como esse saber metalinguístico é 

 
21 Termo que tomamos de Authier-Revuz (1999) ao tratar da modalização autonímica e discurso outro. 
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constitutivo da própria linguagem; permitindo-nos avançar na compreensão do lugar 

ocupado pela multiplicação das tecnologias digitais/em rede na constituição desse saber. 

Ao enfatizarmos que desenvolvimento dessas tecnologias (e assim, a produção de 

dicionários online) não é sem um horizonte de retrospecção, enfatizamos que a produção 

dos saberes neles em circulação é produto da acumulação e esquecimento que os 

caracterizam. 

Três momentos em que a acumulação característica desse saber resultou em 

artefatos que deslocaram a história da humanidade ocupam lugar central na reflexão 

(histórica) do saber metalinguístico próprio ao desenvolvimento da linguagem, a esses 

momentos, Auroux denomina “revoluções tecnolinguísticas”: 

• O surgimento da escrita, que muda radicalmente a organização do pensamento 

permitindo a passagem de uma protometalinguagem à metalinguagem de fato. 

“um processo de objetivação da linguagem, isto é, de representação 

metalinguística considerável e sem equivalente anterior. Ele precisa de técnicas 

autônomas e inteiramente artificiais” (AUROUX, 2009, p.21). 

• O processo global de gramatização, que do século V ao XIX, sobre a base da 

gramatização greco-latina, produziu uma rede homogênea de comunicação, 

alterando sua ecologia, de modo que “sem a segunda revolução técnico-

linguística, as ciências modernas da natureza não teriam sido possíveis nem em 

sua origem, nem em suas consequências sociais (ibid. p. 36). 

• A mecanização da linguagem, de que somos contemporâneos e cujos efeitos 

experimentamos em nossa realidade. 

 

as tecnologias informáticas da linguagem utilizam tudo o que, nos produtos da 

gramatização, presta-se a um tratamento automatizado, notadamente as 

gramáticas e os dicionários, e não é nada difícil prever que, sob sua pressão, a 

forma e o conteúdo desses instrumentos tenderão cada vez mais a se concentrar 

com as exigências do tratamento automático (AUROUX, 1998a, p. 289, 290). 

 

Auroux faz assim uma séria advertência quanto ao processos que vivenciamos: a 

mecanização da linguagem não consiste em pura adaptação/desenvolvimento tecnológico 

para que computadores possam processar a linguagem humana, mas de alteração na 

forma e conteúdo dos instrumentos linguísticos, que devem se adaptar às exigências da 

mecanização; tal fato permite estender a tese central da HIL, de que os instrumentos 

linguísticos alteram a estrutura da língua para a ideia de que os processos de mecanização 

da linguagem também produzem essas modificações. 
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Tais modificações são abordadas por Colombat, Fournier e Puech (2017): 

 
A mecanização da linguagem (o que se chama "tratamento automático das 

línguas"): ela dá um passo a mais na mesma tripla direção: objetivação/ 

formalização/ externalização das práticas linguageiras, das representações 

espontâneas ou refletidas das línguas, de sua diversidade e da diversidade de 

seus usos (COLOMBAT, FOURNIER, PUECH, 2017, p. 60). 

 

Os autores recorrem a Auroux, Deschamps e Kouloughi22 para orientar a 

compreensão dos instrumentos linguísticos como prolongamento e transformação da 

expertise humana: “se queremos pensar os instrumentos linguísticos nos termos modernos 

da I[nteligência] A[artificial], então devemos concebê-los como as extensões artificiais 

da inteligência humana” (Ibid. itálico dos autores), orientação que comparece na presente 

tese, na consideração das produções automatizadas de metalinguagem em sua relação 

com as práticas sociais de linguagem mediadas pela tecnologia. 

Ao tratarmos dos dicionários online, cuidamos do processo de absorção e 

transformação dos saberes acumulados na segunda revolução tecnolinguística pelo 

desenvolvimento das tecnologias que caracterizam a terceira, o que é marcante nos 

distintos processos de produção de dicionários online de que trataremos no capítulo 3, em 

que observamos um processo que deriva da migração dos dicionários editoriais para a 

web, passando por formas tecno-colaborativas de produção de conhecimento e 

culminando com a automatização dessa produção por técnicas de produção artificial de 

enunciados. 

A tomada desses artefatos como objeto de estudo se vale do princípio 

caracterizador da neutralidade epistemológica, que amplia o escopo de investigação da 

HIL para além das teorias consolidadas no arcabouço positivista da linguística, traz para 

o seio da investigação da própria linguística aquilo que ela deixa de fora: a diversidade 

de instrumentos linguísticos (que não se limitam às gramáticas e dicionários, pois 

considera a existência de outros objetos técnicos metalinguísticos), as explicações 

populares, míticas, as técnicas de reprodução de linguagem e o desenvolvimento de 

sistemas de representação (como a escrita) são consideradas como atividades 

metalinguísticas. 

A própria linguística, enquanto ciência, é tomada como consequência desse 

processo de acumulação/transformação que conduz às revoluções tecno linguísticas. O 

 
22 AUROUX Sylvain, DESCHAMPS Jacques, KOULOUGHI Djamel, La philosophie du langage, Paris: 

PUF. 1996, p. 285. 
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fato importante para o autor é, portanto, que toda reflexão linguística comparativista, 

universalista e geral só foi possibilitada por esse processo de transferência tecnológica 

inicial, - cuja rede de conhecimentos estabelecida se torna central para o desenvolvimento 

disciplinar da HIL (AUROUX, 2009, p. 37) sendo aqui retomada como base para a 

compreensão da emergência do digital/online na produção de saberes sobre linguagem. 

A relação entre os horizontes de retrospecção e de projeção que operam em cada 

uma das revoluções tecnolinguísticas pressupõe um dos princípios fundamentais da HIL: 

a compreensão de que a evolução do conhecimento metalinguístico se caracteriza pela 

acumulação23. Diferentemente do que ocorre em outras ciências modernas, em que o 

surgimento de um novo saber invalida conhecimentos anteriores, há no desenvolvimento 

das teorias linguísticas uma permanência24 de saberes anteriores – “o saber (as instâncias 

que o fazem trabalhar) não destrói o seu passado, como se crê erroneamente com 

frequência; ele o organiza, o escolhe, o esquece, o imagina ou o idealiza” (AUROUX, 

2009, p. 12). 

O dicionário é descrito por Auroux (1989) como exemplo do modo de existência 

do saber linguístico cuja historização deve ser entendida por acréscimos, não de caráter 

procedural, mas de memórias externas, não lineares, cujo funcionamento remonta às listas 

de palavras a que se integraram progressivamente diferentes funções: definição, 

categorização dos itens, sinônimos, pronunciação, etc. Buscando compreender esse 

funcionamento, nas próximas seções, apresentamos concepções a respeito de dicionários, 

desenvolvidas no escopo da HIL, fundamentando a compreensão histórica desses objetos 

de cuja transformação cuidamos na presente tese. 

 

  

 
23 Leite (2019) lista o princípio da acumulação do saber como ponto que diferencia epistemologicamente a 

HIL da Historiografia Linguística – disciplina que também se volta para a historicidade dos saberes 

metalinguísticos, mas centrada nos aspectos contrastivos produzidos pelas rupturas entre os períodos 

inscritos num determinado clima de opinião. (Leite, 2019, p. 161 -163). 

 
24 Embora todo saber opere uma ruptura com o saber que lhe antecede, de modo que não há identidade entre 

uma gramática (ou dicionário) e outra,  esta não funciona sem a memória daquela anterior, de modo que a 

progressão dos saberes linguísticos produz a realocação dos anteriores, que continuam a produzir efeito nas 

novas construções.   
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2.1.1  Dicionarização do(s) saber(es) 

 

Para pensar o dicionário online em HIL, situamos algumas reflexões produzidas 

no bojo dessa teoria sobre o funcionamento dos dicionários, para na seção 3.1 retomarmos 

as reflexões sobre a mecanização da linguagem que caracteriza a terceira revolução 

tecnolinguística. Considerando que essa fase produz novas formas de produção que 

fogem a uma normalização metalinguística já estabilizada (pela escrita colaborativa, ou 

automatizada, que não necessariamente reproduz a formulação consagrada), iniciaremos 

nossa reflexão pelos diferentes escopos assumidos pelos dicionários na divisão entre 

dicionários de língua e dicionários enciclopédicos. 

Tratando assim da abrangência dos saberes/conhecimentos produzidos nesses 

instrumentos, iniciamos por considerar a relação entre conhecimento e saber (por vezes 

evocados indistintamente) que se apresenta na descrição do conhecimento/saber 

metalinguístico ou enciclopédico. Dezerto (2013), em tese que cuida da disciplinarização 

do Francês no Brasil, propõe uma distinção entre esses termos. Para o autor: 

 

Conhecimento produzido não tem o mesmo status de conhecimento 

transmitido. A produção do conhecimento funciona de forma diferente da 

transmissão do conhecimento. A partir do conhecimento produzido, cria-se o 

efeito de transmissibilidade que apreende o conhecimento e o didatiza sob a 

forma de saber, que pode ser ensinado (Dezerto, 2013, p. 84, negrito do autor). 

 

Aproximando-nos dessa distinção proposta por Dezerto, consideramos fecundo 

para a teorização proposta definir o conhecimento como um processo, dotado de 

escalabilidade (conhecer um pouco, conhecer superficialmente, conhecer 

profundamente); e saber uma unidade discreta, produto ou efeito do processo de 

conhecimento (saber algo). Assim, propomos que os dicionários propiciam formas de 

conhecimento sobre a linguagem ao articularem saberes produzidos em diferentes 

temporalidades. 

Considerada tal distinção, voltamos para a articulação entre os diferentes tipos de 

saberes que comparecem na produção dos dicionários, produzindo as classificações de 

dicionário de língua e dicionário enciclopédico propostas para os diferentes dicionários, 

considerando que ao contemplar saberes de diferentes ordem, os dicionários produzidos 

na internet por vezes rompem com a suposta estabilidade produzida na distinção proposta 

por essa taxonomia. 

A oposição entre componentes metalinguísticos e formulações enciclopédicas é 

por vezes problematizada no processo de historização dos dicionários. Auroux (2009, p, 
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73-74) registra a confusão entre enciclopédias e dicionários de língua, dispondo que essa 

definição só é claramente teorizada por Diderot, na Enciclopédia [1755]. Mesmo com 

essa teorização, a divisão entre esses tipos de obras não é trivial. Tomando os modos 

clássicos de produção de dicionários (termo que aqui tomado em oposição aos processos 

de produção online) – Rey-Debove (1984) considera três tipos de dicionários: 

 

o dicionário linguístico, que só dá informações sobre os signos, com exclusão 

da definição (dicionário etimológico, por exemplo); a obra enciclopédica, que 

só dá informações sobre as coisas, incluindo a definição (dicionário técnico de 

eletricidade [...]), e o dicionário de língua, que dá informações sobre os signos, 

incluindo a definição (REY-DEBOVE, 1984, p. 64). 

 

 Para em seguida, problematizar a classificação apresentada. Afirmando que a 

prática não se atém a uma classificação hermética; a autora menciona as “Realizações 

híbridas: A oposição dicionário de língua/enciclopédia é a de dois modelos abstratos. As 

obras reais têm geralmente menos coerência e, no limite, já não se pode nem determinar 

de que elas falam.” (DEBOVE, 1984, p. 65), ao que mais tarde adiciona; “A verdadeira 

dificuldade, todavia, não é distinguir entre os signos e as coisas, mas apreender um ou o 

outro desses "conjuntos imprecisos" (ibid.). 

Também o trabalho de Esteves (2017) retrata a dificuldade de estabelecimento de 

linhas rígidas que separem o saber enciclopédico do saber metalinguístico. Ao tratar do 

discurso sobre alimentação presente nas enciclopédias do Brasil no império e primeira 

república, o autor estabelece relações entre o discurso enciclopédico e dicionarístico, 

afirmando que “Enciclopédias e dicionários se confundem frequentemente mesmo nos 

títulos: há dicionários de palavra e dicionários de coisa; dicionários idiomáticos e 

dicionários enciclopédicos; (ESTEVES, 2017 p. 60). 

Para esse autor, há na designação da enciclopédia de Diderot e d’Alembert: 

“Enciclopédia, ou dicionário racional das ciências, artes e profissões” um efeito de 

distinção e aproximação entre esses tipos de instrumentos marcado pela conjunção 

alternativa "ou”, que o autor contrapõe às formulações parafrásticas “enciclopédia e 

dicionário”, em que se distinguem tais termos; e, “enciclopédia: dicionário” em que tais 

se fundem por uma justaposição exata. Ao expor essa relação contraditória, o autor 

formula in(definições) que auxiliam na compreensão dessas relações: 

 

há entre dicionários e enciclopédias diferentes imaginários daquilo que está 

sendo tratado: os dicionários abordam a língua; as enciclopédias, os fatos, as 

ciências, as técnicas. Ambos são instrumentos extremamente atrelados a uma 

produção imaginária de conhecimento, mas cada um com um repertório de 

objetos a serem construídos discursivamente na organização dos instrumentos. 

Ademais, a presença de informação metalinguística na discursivização dos 
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referentes é determinante no funcionamento de dicionários e enciclopédias 

(ESTEVES, 2017 p. .60). 

 

Essa colocação é corroborada mais adiante, a partir da análise empírica de duas 

enciclopédias analisadas, em que o autor afirma que “nenhuma delas expõe a 

preocupação com o saber linguístico, embora, na análise dos verbetes, tenhamos 

concluído que há, sim, produção de saber metalinguístico, ainda que de modo não 

marcado” (ESTEVES. 2017, p. 64), o que é para nós significativo a respeito do modo de 

constituição do saber sobre as coisas, que não o é, sem o saber sobre a língua, já que é 

pela língua que este é instanciado. 

Para Esteves, há em comum entre esses objetos, além de sua técnica 

composicional de organização em verbetes em ordem alfabética, que retomaremos a 

seguir, a partir de Auroux, o caráter instrumental didático-civilizatório, em que atuam as 

dimensões da apreensão, formulação, divulgação e ensino de saberes - gerais nas 

enciclopédia, ou - metalinguísticos, nos dicionários. O autor formula tratarem-se de 

“Instrumentos de saber metalinguístico e instrumentos linguísticos de metassaber” (Ibid. 

p. 62), de modo que “saber e língua estão presentes se interafetando nos dois tipos de 

instrumentos, mas de maneiras diferentes” (ibid.), uma vez que ambos possuem a língua 

como base material de sua inscrição. 

Auroux (1990) se volta para a questão do saber enciclopédico, tomando-o como 

uma questão fundamental para a filosofia. Para o autor, ao tratar da questão da totalidade, 

o saber filosófico conduz a uma formulação enciclopédica, de modo que toda formulação 

enciclopédica, muitas vezes tomada como um simples objeto técnico, oculta uma 

filosofia. A organização da enciclopédia, no tocante à totalidade do saber, é questão que 

compartilha seus fundamentos com a produção dos instrumentos linguísticos, naquilo que 

concerne ao processo de redução que lhes são característicos, e se mostra importante no 

momento que esses saberes encontram novas formas de organização e reprodução com 

as tecnologias digitais online. 

Em comum com a produção de instrumentos linguísticos, a incompletude é 

apontada como um problema essencial do empreendimento enciclopédico. Analisando a 

construção da Enciclopédia de Diderot e D’Alembert – obra que toma como marco da 

organização desse saber, Auroux encontra duas respostas a essa problemática: 1) a 

enciclopédia se refere a um saber do mundo incompleto, mas suficiente, a partir de seus 

objetos possíveis; e 2) ela define o conhecimento a partir de sua extensão histórica. A 

mobilidade do saber é comparada à linguagem, novos conhecimentos exigem novas 
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palavras... a evolução do conhecimento coloca a enciclopédia em uma relação com o 

passado. 

Auroux aponta como resultado dessa relação a adoção da ordem alfabética pelos 

autores da Enciclopédia. Tal como Chambers na Cyclopaedia, obra inglesa que antecedeu 

a Enciclopédia francesa, os autores adotaram a ordem alfabética em lugar de uma 

organização temática. Trata-se de um modo de representação do conhecimento, no qual 

a ordem supostamente arbitrária do alfabeto organiza as palavras de uma língua, 

constituindo a apresentação mais racional de uma enciclopédia, que precisa lidar com a 

desordem do conhecimento. Auroux afirma que ao romper a ordem unilinear do tratado 

a fim de estabelecer a ordem multidimensional do dicionário alfabético, os 

enciclopedistas escapam da fatigante tarefa de enumerar sem omissões os lugares do 

conhecimento e, acima de tudo, do fechamento proveniente da dedução transcendental 

das categorias. 

A relação entre 1) a organização do saber proposta na enciclopédia, 2) a questão 

da incompletude do saber (enciclopédico e metalinguístico) e, 3) o caráter vago da 

separação entre a descrição de saberes sobre o mundo e sobre a língua, estabelecem a 

necessidade de reflexão sobre os modelos de produção e circulação de saberes 

propiciados pelas tecnologias digitais online. Assim como a adoção da ordem alfabética 

representa um modo de tratar e representar o conhecimento e sua incompletude, o uso dos 

buscadores, hiperlinks e organizadores semânticos lexicais representam novas formas de 

organização do saber. 

Ao descrever o surgimento dos dicionários monolíngues como herdeiros das listas 

multilíngues que os antecederam, Auroux (2009) formula que “é a passagem de língua a 

língua (notadamente do latim ao vernáculo) que justifica o instrumento linguístico e o 

carreamento de seus componentes enciclopédicos e letrados” (AUROUX, 2009, p. 74) – 

apontando a presença do componente enciclopédico no instrumento linguístico. Na 

sequência o autor descreve características do funcionamento dos dicionários 

monolíngues: possuem entradas que se ligam pelo viés das definições; possuem como 

finalidade prática a normatização dos idiomas; e, tornaram-se mais complexos ao longo 

da história, com “marcação gramatical, codificação das formas de definição, pronúncia, 

sinônimos, homônimos, antônimos, marcação de domínios semânticos etc.” (ibid.). 

É, pois, tendo por consideração tal historicidade que, ao nos lançarmos sobre os 

processos de dicionarização online, não nos restringiremos às formulações padronizadas 

de gestão do saber metalinguístico, tal qual encontramos nos dicionários já estabilizados 
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– embora os consideremos indicadores de um nível elevado de formalização 

metalinguística – mas consideraremos também formas menos sistematizadas de 

elaboração, desde que as formulações apresentadas cuidam da definição de termos e/ou 

exemplificação de usos – o que nos permitirá considerar diferentes níveis de formalização 

desse saber nos instrumentos analisados. Tal consideração torna necessário o 

desenvolvimento da questão da definição e da exemplificação em HIL, tal qual 

apresentamos nas próximas seções. 

 

2.1.2  O axioma da definição 

 

Discorrendo sobre a questão da definição, Auroux (1988) apresenta como a 

“Logique ou l’Art de Penser” (LAP) de Arnaud e Nicole instituem a teoria das ideias, 

que vem a fornecer à teoria da definição a) os elementos (ideias) e b) a estrutura lógica 

da inclusão. O autor discorre assim sobre o caráter revolucionário da teoria lógica da 

definição apresentada na LAP. Ele trata ainda de como a transposição dessa teoria 

consistiu num problema epistemológico para os iluministas e como a exploração dessa 

teoria delineia uma teoria componencial dos sentidos. O Autor extrai, então, da LAP três 

tipos de definições a que se referirá como A-definção, B-definição e C-definição. 

Por A-definição o autor apresenta a definição de nomes, que, estabelecida em 

uma base conceptual geométrica, realiza por meio de uma operação discursiva um gesto 

de atribuição de sentidos calcada na substitubilidade. Caracterizada por ser arbitrária (não 

possui valor de verdade, ou seja, é “sempre verdadeira”), esse tipo de definição produz 

um efeito de homogeneidade obtida pela equipolaridade entre definiens e definiendum. A 

A-definição é a base do que hoje se apresenta como dicionário de sinônimos, que conserva 

essas características. 

Já por B-definição o autor apresenta a definição de palavras. Função dos 

gramáticos, segundo a LAP (porque organizam os dicionários) se diferencia da A-

definição, primeiramente, por apresentar valor de verdade (que pode ser falso ou 

verdadeiro). Assim, são construídas para representar não a verdade das coisas, mas a 

verdade dos usos. Se caracteriza pela formulação: a palavra a* significa as ideias a1, a2, 

a3... an. Há nesse tipo de definição a busca do todo da significação, considerando a ideia 

principal e as ideias acessórias, ao que o autor aponta representar “verdadeiramente uma 

representação semântica” (AUROUX, 1988, p.33). 



45 

 

Por ter a linguagem como objeto, a B-definição realiza uma operação 

metalinguística (rompendo com a atribuição e equivalência trabalha com a significação, 

valendo-se com conceito de ideia (principal/acessória). É o modelo técnico que organiza 

as entradas do dicionário de língua, com as diversas definições. Auroux considera ainda 

que é provavelmente paradoxal que Port Royal considere que esse modo de definição 

cubra qualquer emprego, o que exclui a polissemia. 

A C-definição, definição de coisas, apresenta uma relação entre uma ideia e 

outras ideias. Uma relação entre conteúdo e contingente, de modo que definir consiste em 

dizer que uma ideia contém outra. A formulação da C-definição é a de que a ideia a* 

contém as ideias a1, a2, a3 ... an., ou seja, trata-se, de uma operação componencial. De 

modo que a C-definição se dá pela confrontação entre A-definição e B-definição, e já que 

essa contém o conjunto de definições possíveis (ideia), sendo assim completa como a B-

definição e incontestável como a A-definição. 

Trata-se de uma definição que busca representar as propriedades intrínsecas dos 

objetos, o que marca o funcionamento das descrições técnico especializadas (linguística, 

literatura, gastronomia, química...) em que os objetos são descritos a partir de seus 

componentes (os termos da oração, os elementos da narrativa, os aromas característicos 

de um vinho...). A C-definição representa, portanto, a extrapolação do que vem a ser o 

dicionário de língua, sendo característica dos dicionários especializados ou 

enciclopédicos. 

Considerando, assim, que processo de autonomização caracteriza a produção dos 

conhecimentos linguísticos (descrição de conceitos, e não de coisas) tomaremos a C-

definição como critério de exclusão na definição de corpus produzidos pelo Google que 

apresentam definições sem a designação de “dicionário” (Operações de busca que 

retornam recortes automatizados definidores), tomando assim, os modelos da A-definição 

(definição de nomes) e da B-definição, (definição de palavra) como constituintes dos 

atuais dicionários de língua, para caracterizar como operações de dicionarização 

(metalinguísticas) as produções que são apresentadas nos buscadores online. 

Paralelamente, os exemplos, que também comparecem abundantemente nos 

resultados dessas buscas, ocupam, junto às definições, lugar central na caracterização dos 

instrumentos linguísticos, como desenvolvemos na próxima subseção. 
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2.1.3  O estatuto dos exemplos 

 
Auroux (1998b, p. 190) os exemplos constituem uma das particularidades das 

ciências da linguagem. Ele ilustra seu funcionamento pela atividade do biólogo, 

comparando o exemplo das gramáticas e dicionários a um exemplar de herbário, em 

contraste com um exemplar do campo: os exemplos constituem formas prototípicas, 

menções sub-referenciais dos elementos da língua. O autor vai assim descrevendo o 

funcionamento dos exemplos: trechos entre aspas, em itálico, ou em linhas enumeradas 

que, num estilo sintético, se propõem a expor/corroborar a propriedade de uma regra. 

Segundo o autor, "o estilo sintético supõe uma concepção extensional da regra: o 

que explica, de uma parte, que as gramáticas descritivas e ou pedagógicas contenham 

essencialmente uma lista de formas e de outra parte, que os exemplos canônicos postos 

podem servir de meios mnemotécnicos para dar nomes às regras" (ibid. p. 186). Os 

exemplos são parte necessária aos testes, de modo que podem servir à corroboração ou à 

refutação de uma regra, ao que o autor traz o caso da refutação por contraexemplo. Para 

Auroux, esse tipo de raciocínio, menos comum nas produções mais recentes, é marca de 

trabalhos eminentemente teóricos, como as gramáticas especulativas ou gerais. O autor 

formula que "um exemplo não é jamais escolhido ao acaso" (ibid. p. 188) pois a qualidade 

da argumentação depende da quantidade de análises mais ou menos implícitas. 

O autor aponta um nível "metafísico" da teoria em que a abstração não pode ser 

contemplada ou refutada por meio do exemplo (como cita a questão de que língua seja 

uma imagem do pensamento, contida na gramática geral; ou que 

um contraexemplo não invalide a autonomia da sintaxe, como propõe a gramática 

gerativa) no entanto, o autor não deixa de mostrar que exemplificação mobiliza um novo 

quadro teórico para essas questões. 

Auroux apresenta então a tese de que a presença do contra exemplo, ou mais 

especificamente do exemplo incorreto e o antiexemplo é uma marca sui genere da prática 

de estudos do impossível no domínio das ciências da natureza: "um não-corpus, um não-

fenômeno", "os nadas da existência" (ibid. p. 189). Somente nas ciências da linguagem 

se pode apresentar um exemplo de algo que não existe, o que é uma marca histórica do 

funcionamento da reflexão sobre a linguagem, ao que o autor arrola uma série de práticas 

normativas que baseadas no "se diz x, não y" trazem um funcionamento baseado 

nessa contraexemplificação (em que, paradoxalmente, se diz aquilo que não se diz). 
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Esse desenvolvimento leva ao raciocínio de que o antiexemplo (correspondente 

às formas marcadas com asteriscos nas gramáticas modernas), tomado como exemplo do 

incorreto, se opõe ao exemplar, que será denominado por Auroux "pró-exemplo" (ibid. p. 

189). O autor desenvolverá então a ideia de que tanto antiexemplo como pro-exemplos 

podem ser usados para corroborar ou refutar uma teoria, de modo que ambos se submetem 

a valores de verdade. 

O autor trata então da abstração do exemplo, dado que uma vez assim constituído, 

o exemplo não se presta às atividades de comunicação. Ele é separado de todo contexto, 

o que retira dessas frases o status de enunciados. Os exemplos não indicam fenômenos 

do mundo, mas corporificam uma regra - o que institui uma intercambialidade entre regra 

e exemplo. As gramáticas latinas nomeavam as regras por seus exemplos. Diante da 

incapacidade de reconstruir uma operação linguística pela abstração algorítmica da regra, 

é o exemplo que garante seu funcionamento - o exemplo não é, pois, uma ilustração, mas 

um modelo. 

Parte do processo de gramatização e de constituição de uma teoria, os exemplos 

servem ao ponto de vista explicativo, abarcam o normativo e, assim, constituem o 

funcionamento dos instrumentos linguísticos. Como veremos em nossas análises, 

diferentes técnicas de produção de exemplos vêm sendo desenvolvidas com a 

mecanização da linguagem. Técnicas de levantamento de corpus, escritura automática e 

analisadores semânticos e morfológicos têm possibilitado avanços teóricos e 

aplicacionais na área da linguística, promovendo novos lugares e dinâmicas para os 

exemplos e exigindo reflexões teóricas que deem conta desse funcionamento. 

Antes, porém, de avançar sobre a relação entre os de produção de conhecimento 

sobre a linguagem e o desenvolvimento das tecnologias em rede, trataremos do ponto 

teórico que sustenta a presente pesquisa: a interlocução entre a História das Ideias 

Linguísticas e a Análise de Discurso; base sobre a qual produziremos a análise dos 

processos de instrumentação linguística constituído pelos dicionários online. 

 

2.2  A interlocução AD/HIL 

 
Se a História das Ideias Linguísticas propicia o ângulo de entrada para a presente 

teorização, é pela sua interlocução com a Análise de Discurso (AD) que desenvolveremos 

as análises propostas nesta tese, tomando os procedimentos metodológicos propostos em 

AD com vistas à compreensão do funcionamento dos dicionários online enquanto 
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instrumentos linguísticos. Para isso, procuramos, nesta seção, apresentar pontos teóricos 

que sustentam essa interlocução, retomar algumas pesquisas desenvolvidas nesse(s) 

campo(s) que auxiliam na compreensão de nosso objeto, bem como delinear pontos em 

que as diferentes abordagens exigem tomadas de posição em relação aos pressupostos 

epistemológicos assumidos por essas duas disciplinas, cimentando o caráter de 

interlocução assumido. 

Orlandi (2001a) destaca que a grande contribuição da aproximação entre a HIL e 

a AD é a inserção da questão política no escopo das pesquisas em HIL, uma vez que para 

a AD nada existe fora do político - entendido como materialidade das relações de lutas de 

classes que movem a história. Isso significa considerar o político como constitutivo da 

linguagem, e não apenas como lugar de ação administrativa sobre a língua. Nessa 

proposta, os instrumentos linguísticos são tomados como discursos sobre a língua, e 

despertam interesse pela relação constitutiva que possuem com a linguagem e com a 

ideologia. 

Segundo Nunes, “Os trabalhos em História das Ideias Linguísticas (HIL), 

articulados à Análise de Discurso, levaram a considerar o dicionário como um objeto de 

análise e como um instrumento linguístico, ou seja, como um saber científico de natureza 

prática e técnica” (NUNES, 2008a, p.96). A abordagem de Nunes, à qual nos filiamos, se 

inscreve no que Orlandi(2000a) denomina “lexicografia discursiva”; segundo a autora, o 

interesse pelo dicionário se dá pela consideração de que 

 

esse instrumento linguístico é lugar de construção de memória social, em que 

se marca a relação da ciência com o Estado. Se, de um lado, deixamos de 

reverenciar o dicionário (e a gramática) como monumento à língua para vê-lo 

como instrumento linguístico, produzido na história, em um certo momento; 

de outro, em nossa perspectiva, ao perder seu caráter monumental para ser 

objeto tangível de nossa relação com a língua na história, ele se apresenta como 

vestígio de nossa memória histórico social (ORLANDI, 2000a, p. 98). 
 

É na relação dos instrumentos linguísticos com a história e a sociedade que Nunes 

e Orlandi sustentam a importância dos estudos linguísticos que tomam o dicionário como 

discurso. Ao fazê-lo, entramos num processo de compreensão mútua que permite 

observar o funcionamento da ideologia pelas marcas presentes nas formulações nele 

contidas, ao mesmo tempo em que podemos compreender melhor o dicionário enquanto 

instrumento que participa dos processos de reprodução/transformação das relações 

históricas de produção de sentido. 

É dessa compreensão que os sujeitos envolvidos na circulação de saberes nos 

instrumentos linguísticos são tomados como posição, e os processos de significação tidos 
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como movimentos. Compreender a exterioridade como constitutiva da linguagem é ponto 

fundamental da Análise de Discurso, que possibilita/exige da linguística novas 

interpretações. Desde o início de seus trabalhos, Pêcheux questiona o modo pelo qual a 

linguística buscou produzir seu objeto pela autorreferenciarão de propriedades intrínsecas 

universais: 

 
nem sempre se pode dizer da frase que ela é normal ou anômala apenas por sua 

referência a uma norma universal inscrita na língua, mas sim que esta frase 

deve ser referida ao mecanismo discursivo específico que a tornou possível e 

necessária num contexto científico dado (PÊCHEUX, [1969], 2014a p. 72, 

itálicos do autor). 

 

Pelo funcionamento do mecanismo discursivo evocado por Pêcheux, podemos 

articular à formulação dos instrumentos linguísticos o funcionamento (constitutivo das 

condições de produção do discurso) das formações imaginárias, a saber: a articulação 

historicamente constituída de atribuição de posições discursivas (de si, do outro, do que 

se fala) no processo de produção de sentidos. 

Por essa articulação compreendemos que na produção desses instrumentos 

projeta-se o jogo de imagens (de lexicógrafo, de escritor, de linguística, de língua, de 

leitor, de aluno...) pelo qual os instrumentos linguísticos produzem sentido; ou seja, o 

sentido produzido nesses instrumentos é sempre em relação a esse jogo imaginário que 

projeta nas formulações a historicidade do dizer. 

No contato entre a linguística e o materialismo histórico, Pêcheux convoca para o 

domínio da linguística a questão da divisão do sentido. Ao evocar o mecanismo 

discursivo, Pêcheux convoca para o domínio da linguagem a questão das condições de 

produção e os jogos de transformação do sentido que se realizam pela paráfrase e 

polissemia, tão presentes na tentativa de captura de sentido que caracteriza a formulação 

da definição nos dicionários. Nesse mecanismo, o efeito de pré-construído faz com que 

um saber “já dado” compareça em tais formulações, sustentando o dizer. 

Efeito que tem por base o funcionamento da ideologia, enquanto elemento 

estruturante de uma dada formação social, determinando a ordem das coisas a saber, aí 

incluídos os sujeitos, que se constituem ao assumirem posições ideologicamente 

constituídas. Contraditoriamente dividida em formações ideológicas, a ideologia articula 

sujeito e sentido pelo funcionamento das formações discursivas, que determinam ao 

sujeito aquilo que pode e deve ser dito. É, pois, pela inscrição nas formações discursivas 

que sustentam o funcionamento do fazer lexicográfico que (nem) todos sabem o que é um 

dicionário, e o tomam como instrumento linguístico. 
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Nos dizeres de Orlandi, “não se olha o dicionário a partir de como os sentidos das 

palavras estão em processo, ou de como elas se distribuem, significando diferentemente, 

de acordo com as diferentes formações discursivas, que correspondem a diferentes 

posições do sujeito ante a ideologia” (ORLANDI, 2000b, p. 101). 

A interlocução da HIL com a AD permite que a historicidade da produção dos 

instrumentos linguísticos seja injetada como uma questão de trabalho para a linguística. 

Os instrumentos linguísticos são assim tomados como um objeto que produz linguagem, 

segundo a HIL, e que produz ideologia, pois é nas práticas que se materializa o ideológico. 

A proposta de Pêcheux desafia a linguística a produzir em seu próprio domínio (nas 

relações sintagmáticas e paradigmáticas) o resultado da ruptura epistemológica proposta 

pelo materialismo histórico, pela observação da materialidade da linguagem: 

 

como devemos, então, conceber a intervenção da filosofia materialista no 

domínio da ciência Linguística? Tentaremos mostrar que, longe de fornecer 

resultados, essa intervenção consiste, sobretudo, em abrir campos de questões, 

em dar trabalho à Linguística em seu próprio domínio e sobre seus próprios 

“objetos”, por meio de sua relação com objetos de um outro domínio científico: 
a ciência das formações sociais (PÊCHEUX, 2009 [1975], p. 80, itálicos do 

autor). 

 

Pêcheux estabelece, assim, uma relação entre a Linguística e o Materialismo 

Histórico: o objeto discurso é o resultado material da historicidade no sistema da língua. 

Língua, história e sujeito são elementos interconstitutivos. Não há sujeito sem história e 

sem língua, e assim reciprocamente. Na abertura de campos de questões proposta por 

Pêcheux, se a linguística se ocupa da língua, seu objeto não se abstém do histórico e das 

posições discursivas que produzem o sentido. A relação língua/ideologia é assim 

convocada como objeto da Análise de Discurso, cumprindo a missão de introduzir na 

linguística os objetos da ciência das formações sociais. 

Recorrendo a Althusser, Pêcheux afirma que: 

 

“os linguistas e todos aqueles que recorrem à linguística com diferentes fins 

tropeçam frequentemente em dificuldades que decorrem do desconhecimento 

do jogo dos efeitos ideológicos em todos os discursos – inclusive os 

científicos.”25 Todo o nosso trabalho encontra aqui sua determinação pela qual 

a questão da constituição do sentido se junta à da constituição do sujeito, e não 

de um modo marginal[...] mas no interior da própria “tese central”, na figura 

da interpelação (PÊCHEUX, 2009 [1975], p. 140; aspas e itálicos do autor). 

 

Procuramos assim, estabelecer relações entre a “tese central” da interpelação e a 

tese dos instrumentos linguísticos, apresentada por Auroux. À questão 

 

25 Althusser, L. Aparelhos ideológicos de Estado, p. 94 
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língua/Estado/nação evocada pela HIL (AUROUX, 2009) adiciona-se a constituição do 

sujeito, produto dessa articulação com a formação social que o organiza. Os instrumentos 

linguísticos não são sem o funcionamento do histórico social e, ao gerirem 

comportamentos linguísticos, afetando a língua, participam do processo de interpelação 

do sujeito, que se dá pela linguagem. Nos dizeres de Orlandi: “Não falamos mais da 

função da gramática, mas do funcionamento da produção de um saber sobre a língua na 

relação desta com o sujeito e a sociedade na história.” (ORLANDI, 2000b) 

É pela relação com a historicidade dos processos de gramatização que os sujeitos 

se identificam com posições discursivas relacionadas ao “domínio” das habilidades 

linguísticas correlatas a lugares sociais: o analfabeto, o ignorante, o autodidata, o que não 

sabe falar, o que não sabe português... em oposição ao eloquente, o que fala bem, o que 

domina a norma culta, o letrado, o especialista... Lugares discursivos que operam na 

legitimação/interdição dos lugares de fala pela própria inscrição dos sujeitos a esses 

lugares, e que se expandem nos efeitos das falas desses sujeitos. 

Desse modo, ao considerar como a instrumentação da língua é constitutiva da 

linguagem e das formas de assujeitamento que constituem o sujeito do discurso, bem 

como o lugar das práticas tecnológicas digitais nesse processo, considerarmos como, ao 

pensar em novas formas (online) – colaborativas e automatizadas – de se produzir 

dicionários, estamos pensando também em modificações nessa forma de assujeitamento 

que ali se estabelece. 

Para isso, é necessário se considerar a questão do funcionamento dos processos 

de produção de sentido, o que se dá pela consideração não de um sujeito empírico, mas 

de sua representação discursiva; ou seja, o sujeito em AD é tomado como posição 

discursiva, fruto das condições sócio-históricas que o colocam em condição de dizer e 

produzir sentidos; da opacidade da linguagem; e do funcionamento do inconsciente 

(Pêcheux, [1975] 2009). 

A interlocução entre HIL e AD permite considerar o lugar dos instrumentos 

linguísticos no conjunto de elementos que constituem o mundo semanticamente 

estabilizado (Pêcheux, [1983] 2015, p. 51), solicitando/propiciando procedimentos 

“capazes de abordar explicitamente o fato linguístico do equívoco como fato estrutural 

implicado pela ordem do simbólico” (Ibid. p. 51). Trata-se de um procedimento de leitura 

(des)articulada produzida pelo deslocamento dos sentidos pela consideração de sua 

materialidade que põe em questão o efeito de evidência produzido pelo dicionário. 
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 As implicações dessas questões para a prática de produção de instrumentos 

linguísticos permitem identificar as contradições que envolvem a produção dos sentidos, 

e assim, estimular a ampliação dos registros de tais contradições. A noção de contradição 

em Análise de Discurso é, portanto, basilar para a proposta de análise dos dicionários 

online. A Análise de Discurso, tomada como disciplina que se nega a reconhecer a 

fronteira entre o linguístico e o não linguístico (nos termos saussurianos da dicotomia 

Langue x Parole), toma a questão da contradição como ponto que sustenta a mudança de 

terreno para uma abordagem que considere o posicionamento do(s) sujeito(s) como 

constitutivo do processo de produção de sentidos. 

Não há de se falar em um sentido imanente do texto, mas de um processo que se 

dá em função de um jogo de posições que se estabelecem no processo discursivo; a 

contradição é constitutiva do processo de produção de sentidos e exige a ressignificação 

do próprio sentido de língua. Segundo Ferreira (1999): 

 

o conceito de língua, na perspectiva do discurso, não vai ser o mesmo que o do 

linguista e a prova está na maneira como é tratada a questão do equívoco. Na 

visão do linguista, a língua enquanto sistema só conhece sua ordem própria, o 

que vai impedir-lhe de considerar os deslizamentos, lapsos e mal-entendidos 

como parte integrante da atividade de linguagem... Já discursivisada, como se 

sabe, acatando a lição de Pêcheux, incorpora tais desvios “problemáticos”, 

como fatos estruturais incontornáveis e próprios à língua (FERREIRA; 1999, 

p. 124, 125). 

 

A proposta pechetiana de estudos linguísticos traz, como princípio norteador, o 

lugar da semântica, enquanto processo de produção de sentidos, para sua realização, e a 

crítica de que essa se deva dar por um caminho outro que não o da lógica formal, “se a 

ruptura saussuriana foi suficiente para permitir a constituição da fonologia, da 

morfologia, e da sintaxe, ela não conseguiu impedir o retorno ao empirismo da 

semântica.” (HAROCHE, HENRY, PÊCHEUX, 2008, n.p.). Nisso consiste um dos mais 

importantes pontos do trabalho de Michel Pêcheux: expor pela materialidade da língua a 

impossibilidade de uma linguística que se solucione e sustente pelas vias do logicismo ou 

do sociologismo, uma vez que essa está sujeita ao funcionamento da contradição. 

A interlocução entre a AD e HIL se dá por essa mudança de terreno que oferece 

aos estudos em linguagem um caminho que extrapole a necessidade do fechamento de 

fronteiras que deixam de fora a exterioridade que a constitui; é o que nos traz Pêcheux 

(2009 [1975]), quando, para tratar da questão da língua e ideologia lembra que a 

linguística “é solicitada constantemente para fora de seu domínio” (ibid. p 87), e que não 

basta a ela afirmar que “eu não sou o que vocês estão pensando” (ibid.). É nessa direção 
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que a evocada mudança de terreno permite uma análise da materialidade linguística por 

um método científico que tome como fundamental para os processos de produção de 

sentido as condições de produção do discurso. 

Os instrumentos linguísticos são assim abordados sob a consideração das 

condições de produção do discurso - fator determinante para que o sentido exista; e pelo 

deslocamento da noção central de função para funcionamento da linguagem. Enquanto 

objeto discursivo os instrumentos linguísticos são tomados por sua materialidade. Tal 

ruptura com a base empírica que sustenta os estudos em HIL não é sem consequências, 

como veremos a seguir. 

 

2.2.1  Pontos de divergência: deslocamentos e reorganizações 

 
Iniciamos o presente capítulo pela afirmação de nele “tratamos da dimensão 

epistemológica suscitada pela (dupla) filiação à Análise de Discurso (AD) e a História 

das Ideias Linguísticas (HIL)”. O uso dos parênteses em “dupla” sugere que há duas 

maneiras concomitantes de pensarmos essa filiação: a que considera a autonomia dessas 

disciplinas, conservando o caráter epistemológico de cada uma, e a que propõe a 

ressignificação de termos, conceitos e posições para que pontos de deriva entre essas 

teorias sejam reorganizados pela ressignificação e passem a produzir sentidos específicos 

no escopo dessa articulação, produzindo um campo teórico unificado. 

É por esse motivo que iniciamos a presente construção teórica pelos fundamentos 

da HIL assumidos nesta tese, para então cuidarmos da articulação com a AD, teoria que 

propõe a citada “mudança de terreno” nas abordagens linguísticas, conferindo-lhes o 

discurso como objeto que articula à questão da língua o materialismo histórico. Tal 

mudança de terreno exige, portanto, que o paradigma comunicacional adotado pela 

abordagem empírica da HIL seja reconfigurado para a proposta discursiva que relativiza 

a questão da comunicação, deslocando-a para a questão da produção de efeitos de sentido 

que caracteriza o discurso. 

Cuidando do uso da expressão “meio de comunicação entre os homens” que 

comparece em A ideologia Alemã, de Marx e Engels, Pêcheux ([1975] 2009) considera 

uma posição científica materialista pela qual “a expressão ‘instrumento de comunicação’ 

deve ser tomada em sentido figurado e não em sentido próprio, na medida em que esse 

‘instrumento’ permite, ao mesmo tempo, a comunicação e a não-comunicação de um 

sentido” (PÊCHEUX, [1975] 2009, p. 83; aspas e itálico do autor). A negação do 

paradigma comunicacional por Pêcheux evoca assim o que seria o “sentido próprio” dessa 
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expressão, por nós compreendido como referência ao modelo jakobsoniano, que 

pressupõe a comunicação como transferência de conteúdos, proposta que é questionada 

por Pêcheux pela incorporação do equívoco como constitutivo da linguagem. 

O paradigma empírico comunicacional, base que orienta o desenvolvimento 

teórico da HIL, constitui, portanto, um modelo a ser ressignificado na proposta de 

interlocução ora assumida. Em trabalho filiado a essa interlocução, Zoppi-Fontana e 

Diniz tratam das implicações da adoção conceitos advindo desse paradigma, alertando 

para a necessidade de se “avaliar as consequências teórico-metodológicas dos conceitos 

utilizados naquele campo, adotá-los, ressignificá-los ou abandoná-los, em função do 

objeto de estudo, das perguntas de pesquisa e dos corpora investigados” (ZOPPI-

FONTANA e DINIZ, 2008 p. 94). 

Retornando ao modelo proposto por Auroux, consideramos até aqui a tese dos 

instrumentos, pela qual assumimos ser a língua “um sistema regulado pela sua própria 

imagem” (AUROUX, 2009, p. 18); assumindo com isso a interrelação entre os saberes 

metalinguísticos e epilinguísticos, em especial pelo que denominamos processo de 

regramento linguístico, amplamente sustentado pelos processos de gramatização, em seus 

variados níveis, pela fixação do que denominamos comandos autonímicos procedimentais 

(ver p. 24). 

Esse processo é tomado por Auroux em face da problematização que desenvolve 

sobre a hipótese do funcionamento de uma gramática internalizada como elemento 

possibilitador/garantidor da linguagem, proposição a que o autor atribui a fundamentação 

das reflexões cognitivistas, e que o autor trata como “um axioma do senso comum” 

(AUROUX, 1998c, p. 18). Para questionar esse modelo, baseado na competência 

gramatical (sem necessariamente refutá-lo, mas demonstrando suas limitações), Auroux 

propõe um modelo alternativo, que denomina hiperlíngua. Esse modelo é assim 

caracterizado: 

- diferentes indivíduos têm entre si relações de comunicação; 

- estas relações se efetuam sobre a base de competências linguísticas: 
competência deve ser tomada no sentido mais trivial do termo: trata-se das 

aptidões atestadas por sua realização; 

- as competências linguísticas individuais não são as mesmas; 

- os indivíduos podem ter acesso a instrumentos linguísticos; 

- os indivíduos têm atividades sociais; 

- as relações de comunicação têm lugar em certos ambientes; 

- definição: Chamamos hiperlíngua um espaço/tempo estruturado pelos 

elementos que acabamos de enumerar (AUROUX, 1998c, p. 19, itálico do 

autor). 
 



55 

 

O modelo suscitado por Auroux privilegia os elementos externos como 

constitutivos da atividade de linguagem, demonstrando aspectos da linguagem humana 

não contemplados pelas teorias internalistas. Auroux afirma que “para que os indivíduos 

possam se comunicar [...] é necessário que pertençam a uma mesma rede de comunicação, 

a uma mesma hiperlíngua” (ibid.). O modelo de hiperlíngua procura determinar a 

atividade linguística considerando elementos empíricos que a sustentam, dos quais 

destacamos o papel dos instrumentos linguísticos, o valor explicativo da hiperlíngua na 

história da linguística e a externalidade da referência, pela qual o autor dispõe que “falar 

não é pura e simplesmente calcular, mas se situar numa hiperlíngua” (Id 2014, p. 255). 

O autor (ibid. p.256) estabelece uma diferenciação entre as hipóteses idealista e 

empirista (que representa esquematicamente como modelos 1 e 2): no modelo 1 - 

idealista, representa-se a associação entre tipos preestabelecidos que produz as 

ocorrências; enquanto no modelo 2 – empirista, tudo o que possuímos são séries de 

ocorrências; o que leva o autor colocar as seguintes questões: 

 

i) o que memorizamos, tipos ou ocorrências?; ii) se memorizamos tipos, não é 

posteriormente à memorização de ocorrências, como uma representação 
secundária, até utilizando algumas dentre elas como protótipos (hipótese 

empirista)?; iii) o autor de dicionários produz generalizações a partir de (2) 

para construir suas entradas, é possível que o locutor aja parcialmente da 

mesma maneira; faz ele isso, e em que limites? (AUROUX, 2014, p. 257). 

 

O conceito de hiperlíngua participa, assim, do problema de definir o que é uma 

língua, contemplando sua relação com o mundo, com os indivíduos e com os sistemas de 

representação metalinguísticos de que os instrumentos linguísticos constituem a ordem 

máxima. Colombat, Fournier e Puech retomando Auroux e Mazière, (2006)26, afirmam 

que “uma língua seria, então, a projeção da hiperlíngua em um espaço de representação 

(COLOMBAT, FOURNIER, PUECH, 2017, p. 165, 166), destacando, na sequência, a 

importância dos dicionários e gramáticas nesse funcionamento. 

No entanto, para Zoppi-Fontana e Diniz (2008) “o conceito de hiperlíngua implica 

uma concepção de sujeito, história e língua bastante diferentes – por vezes, opostas – 

daquelas da Análise de Discurso”, (ZOPPI-FONTANA, DINIZ, 2008 p. 96) destacando 

dessa concepção a forma como comparecem a noção de comunicação, a designação de 

“um indivíduo constituído antes do funcionamento da linguagem, o individualismo 

metodológico e a aproximação com a fenomenologia (ou um materialismo historicista); 

 
26 Auroux, S. Maziere, F. Hiperlangues, modèles de grammatisation, réduction et autonomisation de 

langues. HEL. 2006 
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elementos que deixam de fora a questão do sujeito, das condições de produção e do 

equívoco como constitutivo da linguagem: 

 

o conceito de hiperlíngua nos parece inapropriado em razão de nossa filiação 

discursiva e de nossos objetivos de pesquisa. Optaremos pelo conceito de 

espaço de enunciação, proposto no quadro da Semântica do Acontecimento, 

que nos parece mais profícuo, tanto teórica quanto metodologicamente 

(ZOPPI-FONTANA e DINIZ, 2008 p. 97) 

 

Os autores citam Guimarães27: “os espaços de enunciação são espaços de 

funcionamento de línguas, que se dividem, redividem, se misturam, desfazem, 

transformam por uma disputa incessante.” e demonstram a produtividade desse conceito 

para a compreensão do funcionamento da linguagem nessa relação espaço/tempo 

requerida por Auroux. Toda essa discussão é, entretanto, antecedida pela consideração de 

que 

À primeira vista, o conceito de hiperlíngua poderia parecer interessante para 

nossos objetivos, particularmente devido à sua relação com o conceito de 

gramatização, explicitada em (iv). Sem dúvida, a afirmação de Auroux de que 

a estrutura da hiperlíngua é modificada a partir da introdução de instrumentos 

linguísticos (ibidem, p. 21) representa um avanço teórico importante. Além 

disso, pensar a relação imaginária que os sujeitos mantêm com os instrumentos 

linguísticos é bastante produtivo para nosso estudo (ZOPPI-FONTANA e 
DINIZ, 2008 p. 95). 

 

Portanto, é em função da especificidade de nosso objeto e da produtividade 

ensejada que adotamos em nosso trabalho o conceito de hiperlíngua, considerando que a 

mudança de terreno exigida pela AD acarreta na modificação do paradigma empírico 

comunicacional, proposto pela HIL, para o paradigma discursivo, de modo que os 

elementos que estruturam a primeira concepção (comunicação, competência, indivíduo) 

sejam tomados como efeitos, e não realidades em si. 

O que torna possível a interlocução entre a HIL e a AD é justamente o fato que a 

adoção do paradigma discursivo não invalida a construção teórica proposta 

anteriormente, mas a convoca a produzir sentidos pela historização de seus elementos. É 

por essa consideração que propomos o deslocamento da noção de hiperlíngua para o 

paradigma discursivo, tomando-a como elemento que organiza a relação entre o 

funcionamento da língua e a estruturação do espaço/tempo que permite que essa língua 

produza sentido, aí considerada a autorregulação da linguagem pela sua imagem, ponto 

em que avançamos na elaboração da presente tese. 

 
27 GUIMARÃES, E. R. J Semântica do acontecimento: um estudo enunciativo da designação. Campinas: 

Pontes, 2002. P. 18. 
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O modelo apresentado por Auroux para demonstrar as limitações de um modelo 

baseado no compartilhamento generalizado de uma gramática inata, de base empírica, 

não se organiza a partir de uma análise discursiva dos processos de produção de sentido, 

no entanto, oferece um caminho para pensar discursivamente esse funcionamento, uma 

vez que estabelece por essa via (empírica) um sistema de relações entre determinações do 

ambiente, atividades sociais, instrumentação da língua e realizações atestadas pelo uso. 

Segundo o autor, esse modelo 

 

se apoia (entre outras coisas) sobre o fato de que certas ocorrências são 

incompreensíveis se não se considera que elas têm, notadamente, por 

significação a remissão a outras ocorrências, ou seja, a representação de outras 

ocorrências. Falas como as trocas de todo dia, mas acontecimentos linguísticos, 

no sentido em que os novos historiadores especializados em Análise de 

Discurso (Guilhaumou) empregam esta expressão, ou seja, fórmulas 

elaboradas em circunstâncias precisas e que fazem época na memória coletiva 

(“Liberté, egalité, fraternité). Podemos aprender línguas gramaticais, mas 

vivemos e trocamos falas, em um ambiente dado, com a memória dos discursos 

e dos acontecimentos linguísticos (AUROUX, 1998c. P. 27). 
 

O que nos leva a estabelecer as seguintes ligações: 

1.  As competências linguísticas relacionadas à interdição ou obrigatoriedade de uma 

forma de uso (formas solenes, íntimas, partidárias, ofensivas) são reguladas por práticas 

inscritas numa relação espaço tempo caracterizadora da hiperlíngua. 

2. A gramatização de uma língua afeta e é afetada por esses usos – há diferentes formas 

de gramatizá-los; incluindo a omissão, o banimento, o afastamento, a obrigatoriedade... – 

tais formas afetam o modo como o mesmo produz sentido em outras práticas discursivas. 

3. O que torna uma palavra tabu ou obscena, ritualística ou partidária não é um 

componente intrínseco dessa palavra, mas um dizer sobre ela que a interdita, a convoca, 

a restringe; deslocando para a língua uma propriedade das relações sociais – 

funcionamento objetivado tanto pela HIL no que diz respeito à constituição da 

hiperlíngua, quanto pela AD, na compreensão da materialidade linguística. 

A relação entre a realização linguística e as estruturas que a sustentam é complexa 

e suscita questões de diferentes ordens. Ao adotar o conceito de hiperlíngua, enfatizamos 

o lugar proposto por Auroux aos instrumentos linguísticos no funcionamento dessa 

estrutura, e o tomamos como instância reguladora da atividade social nas formas de dizer 

autorizadas. Desse modo, consideramos produtivo e necessário metodologicamente o 

deslocamento ora proposto do paradigma comunicacional para o paradigma discursivo, 

pela su(b)posição do efeito à descrição empírica efetuada pela HIL, condição necessária 

para sustentação da articulação proposta. 
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Trazemos, assim, um último aspecto da hiperlíngua introduzido por Auroux, que 

torna o conceito central para nossas reflexões: “Introduzir um novo objeto (por exemplo: 

sujeito dotado de capacidades linguísticas desviantes, um dicionário, ou ainda um meio 

de comunicar a distância) muda a estrutura da hiperlíngua” (AUROUX, 2014, p. 250) – 

princípio que consideramos inerente aos dicionários online. É tomando por base essa 

consideração que, nas próximas seções, buscaremos compreender o lugar ocupado pelos 

dicionários e pela informatização dos saberes na constituição da hiperlíngua brasileira, já 

tomando como subentendida a filiação à História das Ideias Linguísticas e à Análise de 

Discurso, e a mudança de terreno para o materialismo histórico colocada por essa 

proposição, tal como descrevemos na presente seção. 

 

2.2.2  O dicionário monolíngue como instrumento linguístico discursivo 

 

Avançando nos objetivos traçados para esta tese, tratamos, nessa subseção, da 

especificidade da tomada do dicionário como um instrumento linguístico que materializa 

um discurso sobre a linguagem. Para isso, retomamos trabalhos desenvolvidos no campo 

da interlocução HIL/AD que analisam os dicionários monolíngues brasileiros em sua 

historicidade para pensarmos nas relações de ruptura e continuidade que se estabelecem 

na passagem dos modos de produção tradicional do dicionário, impresso, para o online. 

Orlandi (2013) denomina “lexicografia discursiva” o campo que se dedica a tal 

estudo; termo que comparece também em Nunes (2010b, p. 87), e que compreende 

“lexicografia” no sentido de “lexicografia teórica”, também denominada 

metalexicografia (WELKER, 2011, p. 30, 31), Termo que consideramos produtivo, uma 

vez que segundo Nunes, a lexicografia está ligada a um saber prático: ela “desenvolve 

métodos e técnicas para produzir dicionários” (NUNES, 2010b, p. 149), de modo que 

propomos o uso da expressão “metalexicografia discursiva” para deixar sugerida a 

possibilidade de que o termo “lexicografia discursiva” venha a designar a prática de 

produção de dicionários a partir das considerações teóricas produzidas pela Análise do 

Discurso. 

Em sua definição desse campo de trabalho, Orlandi apresenta o seu entendimento 

para o que denomina “discurso lexicográfico”, do qual considera o efeito de completude 

resultante das relações intertextuais e interdiscursivas: “consideramos assim não a função, 

mas o funcionamento do dicionário na relação do sujeito com a língua, incluindo sua 

relação com a memória discursiva (ORLANDI, 2013, p.115). Desse modo, autora chama 
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a atenção para redes de memórias que sustentam o funcionamento da linguagem e se 

materializam na representação da língua pelo dicionário. 

Ao descrever a área proposta, Orlandi faz referência à obra de Mazière, apontada 

como inaugural para a observação do dicionário como discurso, e no Brasil, ao trabalho 

de Nunes como o primeiro nessa linha de pesquisa lexicográfica (ORLANDI, 2000a, p. 

97). A partir dessa referência a autora demonstra como esse campo se sustenta pela 

Análise de Discurso, considerando sua relação com o imaginário e com a ideologia: 

 

A representação fiel do dicionário nos dá uma língua (imaginária) homogênea, 

perfeita, completa, sem falhas. Do mesmo modo, o dicionário parece não ter 

ideologia, sendo "neutro", ou melhor, tendo a neutralidade (universalidade) da 

língua. Como não tem marcas ideológicas, sua ideologia é justamente não se 

marcar ideologicamente. Só um trabalho discursivo pode-nos situar 

ideologicamente em relação aos efeitos do dicionário, observando em sua 

constituição o que chamamos as formas materiais, indícios dos processos 

discursivos, linguístico-históricos (ORLANDI, 2000a, p. 102). 

 

A autora retoma, assim, o conceito de língua imaginária, “homogênea, perfeita, 

completa, sem falhas” (ibid.) desenvolvido em trabalhos anteriores, pelo qual contrapõe 

a língua sistematizada nos instrumentos linguísticos à língua fluída: língua em circulação, 

sujeita a falhas, ao equívoco e à incompletude. A língua imaginária é aquela tomada como 

instrumento de comunicação, por isso transparente, neutro – possibilitadora de uma 

comunicação pela qual o receptor tem acesso ao sentido produzido pelo emissor, sem a 

consideração de que a própria língua é atravessada pela ideologia, uma vez que a 

ideologia está inscrita na materialidade linguística. 

Nesse processo de construção de uma língua imaginária, funciona, segundo Nunes 

(2006), o imaginário de certitude que confere ao dicionário a aura de um espaço sem 

falhas, ao qual se opõe a proposta de um processo de leitura desestabilizador em que se 

explicitam “os gestos de interpretação que subjazem às formulações dos verbetes” 

(NUNES, 2006, p. 11), de forma a demonstrar a opacidade da construção de um modo de 

dizer sobre a língua – e assim sobre a sociedade em que se constituem os sentidos nela 

materializados 

O apagamento dos gestos interpretativos do lexicógrafo, para os quais Nunes 

(2010b) chama a atenção, naturaliza e dissimula as contradições históricas e diversidade 

social manifestas na produção de dicionários. Para o autor, distinções como 

concreto/abstrato, presentes nas formulações dicionarísticas, devem ser tomadas “não 

como distinções a priori, mas como possibilidades de significação de acordo com 
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determinados estados discursivos” (NUNES, 2010b, p. 156), o que convoca o analista 

para a desautomatização dos sentidos que constitui sua prática. 

Nunes relaciona a descrição linguística à existência da história, se há história “a 

língua pode ser outra” (NUNES, 2010b, p. 153). Essa relação entre historicidade e sentido 

é tomada por Soares e Medeiros (2012), que marcam a diferença entre a percepção da 

historicidade numa visada não discursiva e a equivocidade trabalhada pela Análise de 

Discurso: 

Para muitos (lexicógrafos ou não), ler verbetes em um dicionário é perceber 

que as palavras têm peso, têm história. Eles diriam: as palavras envelhecem e 

também mudam de sentido. Para um analista de discurso, não se trata apenas 

de envelhecimento ou de mudança de sentido. As palavras são inerentemente 

porosas; não representam o real, ao contrário, trabalham tensamente uma 

relação com o real (SOARES e MEDEIROS, 2012, p. 89). 

 

A partir de Auroux, Nunes (2003, p.11) relata que os dicionários monolíngues 

surgem da formação dos Estados nacionais e relaciona a produção de dicionários à 

história e ao discurso, demonstrando que o enunciado definidor só funciona na relação 

com o interdiscurso, pelo funcionamento de uma “memória lexicográfica”, que 

comparece, por exemplo, quando Moraes elabora seu dicionário a partir das definições 

de Bluteau, produzindo uma reorganização em que a definição aparece como lugar da 

clareza e da evidência, em oposição ao comentário, onde figuram a menção, a citação e o 

exemplo. 

A (meta)lexicografia discursiva cuida, portanto, desse jogo de relações entre o 

imaginário de dicionário (e de língua) e as relações históricas que comparecem na 

produção de sentido. Petri, tratando da especificidade de se tomar o dicionário como 

atividade discursiva, chama a atenção para a necessidade de se “explicitar as devidas 

relações entre os verbetes, as definições e os exemplos, constitutivos de cada dicionário, 

buscando demonstrar as aproximações/os distanciamentos, as reiterações/as alterações de 

sentidos, bem como o funcionamento do diferente no interior do mesmo.” (PETRI, 2018, 

p. 56). 

 A questão da materialidade da língua, e seu imbricamento com a história no 

processo de produção de sentidos são, portanto, centrais para a compreensão desses 

objetos. Tomando, por exemplo, a propostas de organização de dicionários de Borba 

(2003, p. 313), encontramos que o dicionário “se preocupa mais com a identificação das 

palavras, de sua significação, de seus traços semânticos constitutivos” (grifo nosso), 

apoiando-se numa semântica gerativa como estruturadora de sua proposta. 
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Haroche, Henry e Pêcheux, (2007) ao referirem-se aos resultados do que 

denominam o corte saussuriano para a semântica, cuidam desse tipo de análise 

componencial, dispondo que “da mesma maneira que todo fonema é realizado por uma 

série de traços distintivos, supõe-se que a significação global de uma unidade significativa 

seja decomponível em muitos semas, elementos de significação ou componentes 

semânticos”; (ibid. n.p.) e ao considerar a existência das “casas vazias” e da 

impossibilidade de esgotamento de combinações entre os traços semânticos, afirmam que 

 

o conjunto das unidades significativas, enquanto agrupamentos de elementos 

de significação, não esgota a combinatória desses elementos. A partir daí, todo 

discurso comportaria uma parcela de “ruído semântico” já que, sendo dadas as 

disponibilidades lexicais, cada unidade, na qualidade de agrupamento, é 

suscetível de introduzir elementos de significação desnecessários ou 

redundantes em relação à manifestação global da significação dos discursos 

em questão (HAROCHE, HENRY e PÊCHEUX, 2007 n.p.). 

 

O que evoca que a mudança de terreno suscitada pela AD implica no 

questionamento da própria organização do dicionário: a captura dos traços semânticos ou 

de qualquer outro modo de captura do sentido “em si” é sempre sobredeterminada pela 

historicidade, que deixa marcas da estrutura social em sua materialidade. Se as novas 

formas de produção e dicionário oferecem alguma abertura a sentidos não hegemônicos 

ou reconfiguram/expandem/ampliam os efeitos daqueles já estabilizados, abre-se espaço 

a uma dinâmica de reconfigurações, repetições e evocações de memórias que não estão 

são apreensíveis ao sujeito lexicógrafo, mas que funcionam nesse processo de construção. 

Metodologicamente, 

 

a Análise de Discurso trabalha o espaço relacional entre disciplinas, efetuando 

deslocamentos de regiões teóricas. Assim, ao entrar em contato com a 

lexicologia e a lexicografia, a Análise de Discurso desloca alguns conceitos e 

procedimentos metodológicos, procurando remeter o léxico e o dicionário ao 

sujeito e à história (NUNES, 2010b, p. 150). 

 

Trata-se de desenvolver o método materialista pelo qual a descrição não se 

submete ao empírico, mas o vê como efeito do processo histórico, apresentação em devir 

da ordem material, e como tal, constituída na/pela contradição. É tomando tal princípio 

que, nos próximos capítulos, trataremos de descrever os dicionários online, enquanto 

instrumentos linguísticos, tomando uma ordem que procura compreender os artefatos 

tecnológicos em sua relação com a sociedade contemporânea, os modos de apresentação 

desses dicionários enquanto parte desses artefatos, e o dizer sobre a língua que neles se 

operam. 
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3  SONDAGEM: INVESTIGAÇÃO METÓDICA DE UM MEIO28 

 

Ao registrarmos na introdução desse trabalho que cuidaríamos “da presença 

dessas tecnologias e seu imaginário” (p. 11), antecipávamos uma relação entre o 

desenvolvimento das tecnologias digitais de comunicação (com suas práticas de produção 

de conhecimento) e a Análise de Discurso, pela qual compreendemos que a imagem de 

uma entidade transformadora da realidade e ressignificadora das práticas sociais é parte 

integrante do funcionamento tecnológico. 

 Desse modo, ao tomar as tecnologias digitais como objeto de análise, 

consideramos seu imaginário como condições de produção do discurso. Assim, buscamos 

descrever as práticas que constituem a realidade em suas dimensões histórica e linguística 

da contemporaneidade. Se nossa sociedade não pode ser descrita sem a consideração da 

participação do digital em seu funcionamento, isso se dá pela força que esse imaginário 

exerce em sua constituição. 

Pelo mesmo motivo, tampouco podem ser descritos os sujeitos e suas práticas de 

linguagem sem se levar em conta sua imersão na dimensão tecno-sociológica do digital e 

dessa relação constitutiva com as coisas a saber que vem a constituí-lo. Com isso, 

reconhecemos que “a leitura do digital constitui uma outra forma de inscrição do sujeito 

como leitor ao mesmo tempo que por tais formas é afetado, e uma outra forma de lidar 

com conhecimento” (MEDEIROS, 2012, p. 47). 

Nesse capítulo, consideramos que a relação entre o desenvolvimento dessas 

tecnologias e a instrumentação linguística é essencial para a compreensão do dicionário 

online; motivo pelo qual desenvolvemos a sondagem do funcionamento discursivo dessas 

tecnologias na produção do discurso lexicográfico informatizado. Buscamos assim 

compreender a convergência entre as tecnologias de processamento de dados e as 

tecnologias linguísticas através dos aspectos discursivos aí envolvidos. 

Desse modo, procuramos estabelecer, por meio da Análise de Discurso, relações 

entre o desenvolvimento tecnológico e a produção de dicionários online. Trata-se de 

construir formas de pensar um modo de leitura para esses instrumentos, considerando as 

condições de produção, seus modos de circulação e as possibilidades de interpretação por 

eles ensejadas. 

 
28 https://www.google.com/search... (Google Dicionário) Acesso em 30 out. 2019. 
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Diversos conceitos foram elaborados nas ciências humanas e sociais, a partir dos 

anos 1980, para pensar e marcar o lugar da tecnologia na sociedade contemporânea: pós-

modernidade, aldeia global, cibercultura, sociedade em rede... em comum entre todas 

essas formas de pensar a contemporaneidade está a centralidade dos sistemas de 

informação e comunicação como estruturantes das práticas sociais econômicas e de 

produção de conhecimento. 

Adotando o termo “sociedade em rede”, Castells, um dos pioneiros nessas 

reflexões, já afirmava, no anos 1990, que “redes constituem a nova morfologia de nossas 

sociedades e a difusão da lógica de redes modifica de forma substancial a operação e os 

resultados dos processos produtivos e de experiência, poder e cultura” (CASTELLS, 

2000, 497). No situar-se em rede, o indivíduo encontra novas maneiras de se relacionar 

com os sentidos, interpretando desse lugar sua existência e a existência das coisas do 

mundo. 

A rede é o que une as máquinas, que passam a compartilhar dados e recursos 

computacionais, ao mesmo tempo em que demanda que as pessoas a ela se liguem para 

que possam experimentar tais formas de existência: trabalho em rede, plataformas de 

redes sociais, escrita colaborativa, acesso ao conhecimento, relacionamentos virtuais e 

tantas outras formas de existir em rede são formas de produção de sentido sobre o sujeito 

que sustentam a existência da sociedade contemporânea pela injunção a viver em rede, a 

saber em rede e a produzir em rede. 

Os dicionários online são produto/engrenagem desse processo, que envolve a 

intercessão de redes de comunicação e tecnologias de processamento automatizado de 

informações. Essa combinação é materializada pelo domínio da arquitetura cliente-

servidor, na qual o computador cliente solicita ao computador os dados a serem exibidos, 

ficando a cargo deste, remotamente, todo armazenamento de imensos bancos de dados, 

todo o processamento dessa grande quantidade de informações e a execução de 

algoritmos complexos, muitas vezes baseados em inteligência artificial. 

Tais redes operam diretamente sobre a linguagem, como veremos nesse capítulo, 

no qual estabelecemos uma ligação entre os processos de informatização que 

caracterizam a sociedade contemporânea e o processamento da linguagem, considerando 

esse processo como um gesto de instrumentação linguística, e buscando pela análise do 

discurso, captar no desenvolvimento dessas tecnologias, marcas do funcionamento 

ideológico que sustenta no/pelos sentidos a existência de nossa formação social 

contemporânea. 



64 

 

3.1  Informatização das tecnologias de linguagem 

 

Pensar o processo de gramatização em rede significa compreender o 

desenvolvimento das tecnologias digitais enquanto tecnologias de linguagem, o que exige 

que nos voltemos para a historicidade da relação entre o desenvolvimento tecnológico e 

a as práticas de linguagem, considerando essas práticas constitutivas da informatização 

da sociedade tal qual a vivenciamos. Isso significa dizer que, se o desenvolvimento de 

tecnologias computacionais altera as práticas de linguagem, também é verdade que a 

inserção dessas práticas nas problemáticas do processamento computacional 

altera/sustenta o desenvolvimento dessas tecnologias. 

Se as tecnologias computacionais têm sua origem marcada pela formulação de 

questões lógico-matemáticas (FONSECA FILHO, 2007) de onde deriva sua nomeação 

(computar = calcular, contar. (no francês, digital: numérique)), o desenvolvimento de 

questões relacionadas à linguagem sempre esteve presentes no seu desenvolvimento. 

Compreender o desenvolvimento das tecnologias de linguagem digitais exige assim, 

portanto, entender o que ora denominamos algoritmização da linguagem, enquanto 

especificidade do que Auroux (1998a) denomina mecanização da linguagem. 

O termo algoritmo é muito anterior ao desenvolvimento dos computadores, tendo 

sua origem ligada ao nascimento da álgebra pelo astrônomo e matemático persa Al-

Khwarizmi (780 – 850, de onde derivam os nomes algoritmo e algarismo (FONSECA 

FILHO, 2007, p. 43). Designa assim um procedimento geral de cálculo, ou a descrição 

dos passos de tal procedimento. Foi com a proposição por Charles Babbage, em 1822, da 

“máquina analítica” para processamento de operações matemáticas que a ideia de uma 

máquina programável a partir da leitura de dados de entrada e “impressão” de resultados 

analíticos (Ibid. p. 87) tornaria possível a moderna noção de algoritmo ligada à 

automatização. 

A máquina, nunca construída, permitiu que Ada Lovelace se tornasse a primeira 

programadora de computadores, desenvolvendo um algoritmo para a máquina analítica 

de Babbage capaz de calcular os números de Bernoulli, (ibid. p. 111) um problema 

clássico da matemática, sua área de atuação. “Ada procurou escrever sequências de 

instruções tendo descoberto conceitos que seriam largamente utilizados na programação 

de computadores como sub-rotinas, loops e saltos.” (ibid. 2007, p. 97). 

Um século depois, da década de 1930, o trabalho de Lovelace seria reconhecido 

por outro predecessor da noção de algoritmo em computação: Alan Turing, que propõe 
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teoricamente um mecanismo capaz de operar sobre o formalismo lógico matemático na 

representação dos procedimentos calculáveis (ou decidíveis, na nomenclatura de Turing). 

Auroux (1998a) resume assim esse dispositivo: 

 

A máquina de Turing, o que quer que possa sugerir seu nome, é essencialmente 

um mecanismo conceitual, puramente abstrato, que se deve considerar como 

uma entidade matemática. Sua realização material seria ao mesmo tempo 

impossível stricto sensu e destituída de qualquer interesse “tecnológico”. No 

entanto, apresentação sob a forma de “máquina” (o modelo concreto é o das 

velhas máquinas de escrever mecânicas) teve muita influência no sucesso 
intelectual do método de Turing para a representação dos algoritmos, 

sobretudo desde que tecnologia dos computadores permite visualizar melhor 

tal dispositivo (AUROUX, 1998a, p. 451, aspas, parênteses e itálicos do autor). 
 

 

A máquina de Turing, “conceito abstrato que efetivamente deu início à era dos 

computadores, baseou-se no princípio de que a simples aplicação de regras permite passar 

mecanicamente de uns símbolos a outros” (FONSECA FILHO, 2007, p. 55-56). Esse 

princípio é fundamental para o que Auroux (1998a) propõe como a “matematização da 

linguística” – ponto de conversão entre as tecnologias computacionais/digitais 

(matemáticas) para as tecnologias de linguagem de que fazem parte os dicionários online. 

Pesando essa relação (de matematização/algoritmização da linguagem) Leon (2015) 

articula, a partir de Auroux: 

 

Para Auroux, (200929) a "matematização intrínseca" possibilita a criação de 

novos conceitos, indissociáveis de sua formulação matemática. Os conceitos 

intrínsecos apareceram com lógica, depois com álgebra booleana, finalmente 

com a constituição da noção de computabilidade moderna, relacionada às 

máquinas de Turing e à teoria das linguagens formais. A matematização 

intrínseca das ciências da linguagem ocorreu com o desenvolvimento da 

axiomatização em Bloomfield e seus sucessores (notavelmente Harris), e o 

surgimento de gramáticas formais na década de 1950, como a gramática 

categorial de Bar-Hillel (1953b), e a gramática gerativa e transformacional de 

Chomsky (1955).30 (LEON, 2015, p. 64). 

 

Com Turing, encontramos a chave para uma modelização matemática eficiente 

que viria a sustentar os processos de matematização da linguagem. É o próprio 

 

29 AUROUX, S. 2009, « Mathématisation de la linguistique et nature du langage », HEL, no 31-1, p. 5-45. 

30 Em tradução livre, auxiliada pelo Google Tradutor, de: Pour Auroux (2009), la «mathématisation 

intrinsèque» permet de créer de nouveaux concepts, indissociables de leur formulation mathématique. Les 

concepts intrinsèques sont apparus avec la logique, puis avec l’algèbre de Boole, enfin avec la constitution 

de la notion moderne de calculabilité, liée aux machines de Turing et à la théorie des langages formels. La 

mathématisation intrinsèque des sciences du langage s’est effectuée avec le développement de 

l’axiomatisation chez Bloomfield et ses successeurs (notamment Harris), et l’essor des grammaires 

formelles dans les années 1950, comme la grammaire catégorielle de Bar-Hillel (1953b) et la grammaire 

générative et transformationnelle de Chomsky (1955). 
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matemático que antevê no modelo a capacidade de tratamento informacional necessária 

para o tratamento lógico da linguagem humana. Turing “acreditava firmemente na 

capacidade dos computadores de igualar um dia às performances intelectuais dos 

humanos” (AUROUX, 1998a, p. 315) e a seu respeito formulou a mais clássica pergunta 

no campo da Inteligência Artificial: “Podem as máquinas pensar?”31 (TURING, 1950, 

n.p.). 

A essa questão - considerando a ambiguidade dos termos “máquina” e “pensar” - 

Turing propõe o deslocamento para a proposição do que denomina “o jogo da imitação”32; 

pelo qual um humano deve interagir (no modelo A envia uma mensagem a B) com 

humanos e máquinas sem saber a quem a ele se dirige, devendo ser capaz de discernir se 

trata-se de um humano ou de uma máquina. 

 

O que acontecerá quando uma máquina fizer parte de A neste jogo?" O 

interrogador decidirá erroneamente com tanta frequência quando o jogo for 

jogado assim ou quando o jogo for jogado entre um homem ou uma mulher? 

Essas perguntas substituem a original "Podem as máquinas pensar?”.33 

(TURING, 1950, n.p.). 

 

Auroux (1998a, p. 315-316) relata como Searle desfaz a relação entre as 

proposições estabelecidas por Turing entre o jogo da imitação e a capacidade de pensar 

pela (também clássica) metáfora da câmara chinesa, assim descrita: isolado em uma 

câmara, um indivíduo que ignora a língua chinesa, possui um livro com instruções que 

fornece respostas aceitáveis para todo enunciado em chinês. Recebendo por sob a porta 

enunciados nessa língua, envia respostas aceitáveis, sem, no entanto, compreender os 

enunciados que manipula. Para Searle, mesmo que um computador seja aprovado no teste 

de Turing (o que é modernamente requerido por alguns desenvolvedores34), tal qual o 

interlocutor da câmara chinesa, não se trataria de compreensão de enunciados. 

 
31 Em tradução livre de “can machines think?” 

32 Em tradução livre, já consagrada pelo uso: the “imitation game" – É também título do filme que relata o 

protagonismo de Turing na construção de uma máquina de deciframento de códigos de guerra nazistas na 

II Guerra Mundial. A vida de Turing, marcada por sua condenação por “práticas libidinosas” relacionadas 

a sua homossexualidade marca o pano de fundo do filme e chegou a ser alvo de críticas pelo enfoque 

secundário que recebe. Cf.  http://g1.globo.com/pop-arte/cinema/noticia/2015/02/g1-ja-viu-jogo-da-

imitacao-faz-chorar-e-torcer-por-herois-de-guerra-nerds.html 

33 Em tradução livre, auxiliada pelo Google Tradutor, de: What will happen when a machine takes the part 

of A in this game?" Will the interrogator decide wrongly as often when the game is played like this as he 

does when the game is played between a man and a woman? These questions replace our original, "Can 

machines think? 

34 Ver, por exemplo: https://tecnoblog.net/157935/computador-passou-primeira-vez-teste-de-turing.  
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Auroux (1998a) traz a problemática de Searle para o domínio linguístico, 

ampliando sua abordagem: 

 

O tipo de manual de conversação proposto por Searle é provavelmente 

impossível (aí está a verdadeira questão que interessava a Turing). O modo 

como sugerimos a possibilidade de uma resposta positiva à segunda questão 
[uma máquina pode se comportar como um ser humano?] pode nos permitir 

uma interpretação aceitável das tentativas de mecanização da comunicação que 

constituem a terceira revolução tecnolinguística. 

Há, com efeito, uma interpretação branda ou mínima da automatização que 

consiste em ver nela simplesmente o aparecimento de uma nova geração de 

instrumentos linguísticos. Segundo essa interpretação, não há necessidade de 

se colocarem questões metafísicas sobre a ontologia da linguagem. O programa 

ELIZA não é mais espantoso que do que um manual de conversação do século 

XVI; ele é somente mais rico e complexo (AUROUX, 1998a, p. 317). 

 

A relação entre informatização, linguagem e inteligência artificial é assim descrita 

por Auroux em termos de instrumentos linguísticos; ótica que adotamos para proposição 

estruturante nesta tese, de que as tecnologias computacionais vêm alterando o 

funcionamento das línguas, uma vez que as instrumentalizam. É desse ponto de vista que 

nos interessam as questões da algoritmização, do funcionamento em rede e da inteligência 

artificial; aqui pensados em sua dimensão discursiva, ou seja, enquanto instâncias de 

produção de sentido. 

A proposição de Turing é, portanto, significativa por colocar a linguagem como 

questão de trabalho para a informatização nos primórdios da conceptualização de um 

sistema computacional, tornando a questão da construção de algoritmos de 

processamento de linguagem como atividade fim das ciências da computação. No 

cruzamento entre as questões colocadas por Turing e Auroux encontramos na codificação 

de algoritmos de linguagem um gesto de gramatização. 

Por sua vez, a popularização da computação pessoal está diretamente ligada às 

possiblidades de uso do computador suscitadas pelas planilhas de cálculo e pelos editores 

de texto. São famosas as perspectivas negativas de pioneiros do desenvolvimento de 

aparelhos de computação que viam um futuro restrito para a utilização de computadores: 

Watson, criador da IBM, afirmou em 1943, que via mercado para cinco computadores no 

mundo; e Ken Olson, da Digital Equipment Corp, pioneira na indústria de computadores, 

afirmou em 1977 que não havia nenhuma razão para alguém querer um computador em 

casa35. 

 
35 https://computerworld.com.br/2012/10/23/oito-previsoes-tecnologicas-que-nao-emplacaram/ 
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O início da popularização dos computadores pessoais coincide com a 

disponibilização dessas ferramentas que alteraram a forma de se produzir textos escritos, 

graças ao recurso da edição, que permite que as formulações sejam testadas, 

experimentadas e modificadas antes de sua composição final: produzir um texto em um 

editor de textos modificou a forma como nos relacionamos com a escrita, concedendo-

lhe uma provisoriedade de formulação, na experimentação da escrita editável, sem marcas 

físicas de sua reelaboração; algo nunca antes experimentado e que modifica o modo como 

nos relacionamos com a escrita e com a língua. 

 Esse efeito foi ampliado pela inclusão de recursos de correção ortográfica, e 

depois gramatical, que permitiam que os efeitos da instrumentação linguística 

computacional pudessem acusar de forma instantânea as formas não registradas no banco 

de dados do editor de textos, ou, em termos computacionais, em seu dicionário. A união 

entre um sistema de edição e de correção constitui assim uma prática de gramatização da 

linguagem que antecede a popularização das redes de informação. 

Até o advento da internet as tecnologias informatizadas/de informatização da 

linguagem se desenvolviam, portanto, nessas duas frentes: 1) softwares de edição de texto 

instalados nas máquinas pessoais e, 2) grandes sistemas especializados em universidades 

e laboratórios comercias desenvolvendo tecnologias de processamento de linguagem, 

tanto pela área da linguística computacional quanto da inteligência artificial, criando 

parsers, tradutores, bancos de dados textuais (linguística de corpora)... 

Leon (2015) historiciza como esse desenvolvimento esteve por muitas vezes 

ligado (desde o seu marco inicial, na segunda guerra mundial) ao projeto de tradução 

automática quando essas tecnologias eram desenvolvidas como estratégia de guerra, 

passando pelo desenvolvimento de ferramentas ligadas ao ensino no âmbito de uma 

linguística aplicada nos anos 1960 (ibid. p. 45), o que também envolvia a produção de 

gramáticas e dicionários a partir de corpora informatizados (ibid. p. 163). 

O processo de instrumentação linguística da terceira revolução tecnolinguística 

foi assim diluído em diversas frentes de trabalho cujos resultados nem sempre garantiram 

a continuidade das proposições iniciais. Mudanças advindas de novas demandas 

tecnológicas, financeiras e políticas por vezes alteraram as diretrizes em pesquisa 

linguístico-computacional, fazendo com que diferentes processos de gramatização 

fossem produzidos, por vezes a partir das demandas da área técnica, centralizada em 

engenheiros e programadores, minimizando a participação de profissionais da linguagem. 
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O desenvolvimento de ferramentas computacionais pode assim ser pensado em 

dois caminhos (complementares) de algoritmização da língua: um que opera sobre sua 

estrutura (Processamento de Linguagem Natural - PLN) e outro que ocorre sobre os 

sentidos, produzindo arquivamento e catalogação de material linguístico 

operacionalizado como corpus para diversas áreas da linguística. Othero (2016), 

pesquisador da área da linguística computacional, apresenta PLN em oposição à 

linguística de corpus: 

 

A área de Processamento de Linguagem Natural, por outro lado, preocupa-se 

diretamente com o estudo da linguagem voltado para a construção de 

softwares, aplicativos e sistemas computacionais específicos, como tradutores 

automáticos, chatterbots, parsers, reconhecedores automáticos de voz, 

geradores automáticos de resumos, etc. Cabe à área de PLN justamente a 

construção de programas capazes de interpretar e/ou gerar informações em 
linguagem natural (OTHERO, 2016, s.p.) 
 

 

É a popularização da internet, com suas diversas formas de funcionamento, que 

difundiu a utilização dessas ferramentas de processamento e ampliou a extensão dos 

corpora, acelerando a terceira revolução tecnolinguística e seus processos de 

gramatização. Para Leon, 

 

O surgimento de grandes corpora foi possível devido a mudanças tecnológicas 

drásticas, como o surgimento de microcomputadores individuais e, em 
seguida, a ampliação do uso da Internet, que alterou as práticas dos linguistas 

de maneira substancial em relação aos dados36 (LEON, 2015, P. 158). 
 

 

O advento da internet uniu o mundo dos computadores pessoais (e depois dos 

smartfones, tablets...) ao poder de armazenamento e processamento dos servidores 

especializados. Se isoladamente os computadores pessoais tinham como principal modo 

de instrumentação linguística o processamento oferecido pelos editores de texto, a 

tecnologia cliente-servidor permite que computadores com baixos recursos 

computacionais acessem dados processados por grandes servidores, com alto poder de 

processamento e armazenamento. 

Por sua vez, esses servidores passam a ser alimentados por milhões de clientes 

que fornecem uma quantidade incalculável de dados textuais que alimentam os 

servidores, ampliando seu poder de análise e exigindo novos dispositivos de 

 

36 Em tradução livre, auxiliada pelo Google Tradutor, de: “cette apparition des grands corpus a été rendue 

possible par des changements technologiques drastiques comme l’apparition des microordinateurs 

individuels, puis l’utilisation généralisée de l’Internet qui ont changé assez fondamentalement les pratiques 

des linguistes par rapport aux données.” 
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processamento, numa espiral crescente de demandas e possibilidades. Há nesse processo 

uma reinvenção da internet, que se caracteriza como processo e efeito, pois ela designa o 

sistema que produz sentidos e o próprio sentido que produz. 

Ao ser tratada nas diversas instâncias que constituem a internet, a língua é 

instrumentalizada, tanto por processos que reduplicam, filtram, recortam, disponibilizam 

e (des)legitimam usos e dizeres sobre a língua, quanto pela migração, instalação e 

recriação dos modos tradicionais de instrumentação da língua, que passam a operar sobre 

essas bases. Com a finalidade de compreendermos tal funcionamento e fundamentarmos 

as classificações propostas no capítulo 4, avançamos a seguir na compreensão da relação 

entre algoritmos e os mecanismos de inteligência artificial. 

 

3.2  Algoritmos, inteligência artificial e língua 

 

A algoritmização da linguagem compreende o processo/produto da 

informatização das tecnologias de linguagem. Ao suscitá-la, procuramos compreender 

como o desenvolvimento dessas tecnologias constitui uma prática de gramatização. Nessa 

disposição, o imaginário de algoritmo como entidade autônoma e universalizante tende a 

abrigar fatores discursivos que orientam a própria prática de construção de algoritmos, de 

modo que compreender o processo de produção de algoritmos é também compreender o 

processo de gramatização. 

Da conceituação algébrica, passando pelas máquinas de Turing e participando das 

modernas concepções de inteligência artificial o conceito de algoritmo passou por muitas 

transformações. No escopo da informática, o termo abrange desde instruções lógicas 

projetadas em hardware no interior dos processadores (CPUs – Central Processing Unit 

- Unidade Central de Processamento) para operacionalização dos dígitos “zero” e “um” 

que formam a primeira camada de processamento; às operações não estruturadas que 

compõem as linguagens de inteligência artificial mais sofisticados. 

 O termo algoritmo se popularizou justamente com a utilização de técnicas de 

inteligência artificial para análise de grandes bancos de dados (alguns deles textuais), 

como os de plataformas de redes sociais. Analisando pela ótica das teorias da 

comunicação e informação, Araújo (2018), estabelece uma relação entre o 

desenvolvimento de algoritmos e o funcionamento de redes sociais, demonstrando como 

a popularização desse conceito está ligada a uma transformação da estrutura da Web nos 

últimos anos, relacionada ao aumento do nível de automatização. O autor esclarece: 
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o termo algoritmo tem se popularizado como uma forma de fazer referência ao 
poder dos processos computacionais na vida cotidiana. O uso do termo tem 

sido tão abrangente que, como sugere Ziewitz (2015, p. 12)37, “[...] tem tomado 

o lugar de conceitos como ‘tecnologia’, ‘sistema’ ou ‘mídia digital’.” Na 

computação, algoritmo é uma entidade fundamental, que está na base de 

praticamente todas suas práticas (GOFFEY, 2008)38. Se entendermos 

algoritmos como um conjunto de instruções que fazem um computador realizar 

determinada tarefa, é possível afirmar que “Sem o algoritmo, não poderia haver 

computação” (GOFFEY, 2008, p. 16). Portanto, esse conceito formal de 

algoritmo é uma ideia abstrata por trás de praticamente todos os programas de 

computador que conhecemos (SKIENA, 2008)39. Ao mesmo tempo, nos 

mecanismos ditos algorítmicos com que interagimos diariamente, algoritmos 

são apenas parte desses processos, mas nunca o todo (DOURISH, 2016) 
(ARAÚJO, 2018, p. 5). 

 

A formulação de Araújo (2018) é importante para a compreensão daquilo que 

propomos por algoritmização da linguagem: a manipulação, classificação, formulação e 

análise de unidades linguísticas por sistemas computacionais, seja com finalidade de 

processamento da estrutura linguística (morfossintática, pragmática, discursiva), seja 

como armazenamento de corpora (bancos de dados textuais) para recuperação, recorte, 

aplicação e distribuição de informações. 

Se historicamente a produção de algoritmos antecede e possibilita a própria 

computação eletrônica/digital - com ela se confundindo - o tratamento computacional dos 

problemas e práticas sociais contemporâneos propiciado pela computação em rede dá 

ênfase a sua produção em termos de resolução de problemas, proporcionando a 

automatização de tarefas por codificação em linguagens de programação. 

 Ao pontuar que “os mecanismos dito algoritmos” não compõem uma totalidade, 

sendo apenas parte desses processos, Araújo abre uma questão de grande interesse para a 

análise discursiva que propomos, uma vez que tomar a ideologia como constitutiva dos 

processos de produção de sentido significa não admitir a autonomia desses mecanismos 

em sua relação com a ideologia. 

Esse posicionamento nos afasta do conceito de “formação algorítmica” proposto 

por Ferragut (2018), entendida pelo autor como “o todo complexo de algoritmos que 

compõem a internet” (idem, p. 43). Em analogia ao funcionamento das formações 

 
37 ZIEWITZ, M. Governing algorithms: myth, mess, and methods. Science, Technology & Human Values, 

v. 41, n. 1, p. 3-16, 2015. 

38 GOFFEY, A. Algorithm. In: FULLER, M. (Org.). Software studies: a lexicon. Cambridge: The MIT 

Press, 2008, p. 15–20. 

39 KIENA, S. S. The Algorithm Design Manual. [S.l.]: Springer London, 2008. V. 1. 
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discursivas, proposto por Pêcheux, Ferragut exemplifica sua proposição afirmando que 

“a formação algorítmica do Facebook, por exemplo, dissimula sua dependência com 

respeito ao ‘todo complexo com dominante’ das formações algorítmicas” (FERRAGUT, 

2018, p. 43). 

Na remissão ao texto de Pêcheux que denomina interdiscurso o “‘todo complexo 

com dominante' das formações discursivas, intrincado no complexo das formações 

ideológicas”, (PÊCHEUX [1975] 2009, p. 149, itálico do autor)” a analogia proposta por 

Ferragut confere, a partir do paralelismo sintático e teórico de sua formulação, a 

autonomia do algoritmo em relação ao discursivo. É, portanto, indevida a suposição de 

equivalência entre o conjunto de algoritmos que operam nos sistemas digitas e todo 

complexo das formações discursivas de que trata Pêcheux, de modo que qualquer 

interpretação nesse sentido deve ser evitada. 

Há na expressão "formação algorítmica" uma inversão teórica pela qual se 

subtende que a produção algorítmica orienta a discursividade, enquanto seria 

teoricamente mais produtivo considerar que a produção de algoritmos e seu 

funcionamento são sobredeterminadas pelo discursivo, pois se constituem a partir da 

exterioridade. Se a execução em massa de algoritmos altera a estrutura da língua e da 

sociedade, a própria existência de tais algoritmos se dá a partir das conformações sociais 

(ideológicas) que os constitui. 

Retornando a Araújo (2018), o autor destaca a imprecisão do uso do termo 

“algoritmo”, retomando-o por “mecanismos ditos algoritmos”, considerando que tal 

nome por vezes designa o funcionamento de programas, conjuntos de algoritmos e 

mesmo sistemas de inteligência artificial que operam de forma inversa ao funcionamento 

clássico do algoritmo. Essa designação metonímica põe o termo “algoritmo” em relação 

com “automatizado”, ampliando e difundindo seu uso. 

Podemos assim pensar em, pelo menos, duas categorias de algoritmos: os 

algoritmos clássicos, que operando sobre categorias predefinidas opera sobre os dados 

executando o comandos e cálculos lógicos e os algoritmos de inteligência artificial, que 

subvertem essa ordem, ao permitir análises de categorias indefinidas e lidar com 

incertezas, modos ruptura com os problemas de decidibilidade que caracterizavam os 

primeiros algoritmos. 

Faz parte da discursividade sobre os algoritmos do primeiro tipo (clássicos), a 

noção implícita de que o programador que os desenvolve desconhece os limites de sua 

atuação, trabalhando na ilusão de a tudo representar, como se a atividade do programador 
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se desse a partir do imaginário de totalização do algoritmo. Quanto a esse aspecto, é 

importante considerar que quem produz o algoritmo o faz sob a lógica da abstração; 

lidando proceduralmente com cortes que permitem a representabilidade computacional. 

Santos (2018), dissertando sobre o aprendizado de técnicas de programação, 

recorre a Liukas40, o qual “explica que ‘O Raciocínio Computacional é executado por 

pessoas e não por computadores’. Ele inclui ainda o pensamento lógico, a habilidade de 

reconhecimento de padrões, raciocinar através de algoritmos, decompor e abstrair um 

problema” (SANTOS, 2018, p. 17, grifo nosso). Para Santos, a abstração é a fase mais 

importante do processo, e tem por característica essencial a seleção das informações a 

serem ignoradas. 

É sob o modelo da abstração que se constroem os algoritmos clássicos que 

processam a linguagem. Sua característica é, portanto, a de um recorte produzido pela 

interpretação do programador que decide, mediante os objetivos que lhes são dados, que 

aspectos da linguagem devem ser considerados e quais devem ser ignorados – situando-

se fora do imaginário de totalidade cujos efeitos deseja produzir. 

A implementação clássica de algoritmos funciona, portanto, a partir de uma 

representação de um problema e do processamento dos dados de entrada para a geração 

de uma saída; há nesse caso o gesto de interpretação do programador que antecipa os tipos 

de dados que serviram de entrada e projeta os comandos que produzirão uma saída em 

formato também predefinido pelo programador, que o faz interpretando de seu lugar 

discursivo, com base no que acredita ser um problema a ser resolvido. 

Por sua vez, os sistemas de inteligência artificial não seguem necessariamente os 

passos que caracterizam um algoritmo clássico. Podemos tomar como exemplo, 

tecnologias como Machine learn e deep learn, tipos de inteligência artificial baseado em 

“aprendizagem”, respectivamente, com e sem “treinamento”, i.e., com e sem um banco 

de dados de amostra inicial, classificado por um humano. 

Nessas tecnologias, não há uma tipologia definida de dados; trata-se de um tipo 

de aplicação que funciona por reconhecimento de padrões, de modo que o mesmo tipo de 

"algoritmo" pode ser usado para reconhecimento de imagens, fluxo de trânsito, previsão 

do tempo... ou processamento de linguagem. 

 A ausência de uma tipologia de dados, de elaboração de passos por raciocínio 

computacional e de previsibilidade/interpretabilidade tornam inapropriado o termo 

 

40 LIUKAS, L. Hello Ruby: adventures in coding. [S.l.]: Macmillan, 2015. v. 1. 
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algoritmo (sem a especificação “de inteligência artificial”) para esses sistemas, pois os 

passos dados para o reconhecimento de padrões não são predefinidos ou mesmo 

conhecidos pelo programador, sendo por isso identificados como técnicas de caixa preta, 

por se tratar de tecnologias capazes de fazer previsões bastante assertivas sem no entanto 

explicitar que relações permitem tais previsões. 

Esse tipo de tecnologia tem sido amplamente utilizado, servindo a indicação de 

filmes em servidores de streaming por assinatura, organização de publicações em redes 

sociais até análises de currículo e programas de redução de penas em presídios norte-

americanos... no entanto, a diversidade de utilizações é confrontada por relatos de que 

esses algoritmos por vezes produzem resultados racistas, sexistas, homofóbicos... 

 

Essas práticas discriminatórias se dão pelo fato de algoritmos carregarem, em 

seus códigos, os valores de seus desenvolvedores, já que são estes que decidem 
a forma pela qual são alimentados os sistemas de inteligência artificial. 

Ademais, técnicas de machine learning podem resultar em potencialidades 

inesperadas pelos desenvolvedores de sistemas de inteligência artificial. Por 

isso, os resultados de decisões automatizadas não podem ser considerados 

como mais neutros ou corretos do que os resultados de decisões tomadas 

diretamente por seres humanos (LOPES, MORAES E PEREIRA, 2019, n.p.). 

 

Assim, a ideologia se manifesta no funcionamento dessas tecnologias, tanto na 

definição do que seriam problemas a serem por elas processados quanto nas bases de 

dados que alimentam esses sistemas, o que nos leva à afirmação de que não há produção 

de sentidos fora da ideologia; princípio que sustenta o caráter discursivo dessas 

tecnologias, que se manifestam a cada dia na vida das pessoas, na gestão das atividades 

como caminhar pelas ruas ou descobrir o sentido de uma palavra ou expressão. 

Atuando no campo da interpretação (de imagens, mapas, tabelas, ou qualquer 

informação computacionalmente representável) essas tecnologias representam uma 

íntima relação com a linguagem humana, pois cuidam do que se denomina “análise de 

dados não estruturados” – a fronteira entre o “textual” e o “banco de dados” passa assim 

a ser cada vez mais tênue pelas possibilidades de representação de informação não 

sistematicamente interpretável, tendo por objeto de entrada ou saída a representação da 

linguagem humana. 

A noção de decidibilidade proposta por Turing é alargada pelos procedimentos de 

IA que operam não algoritmamente, no sentido clássico de algoritmo, com instruções de 

entrada e saída previsíveis, mas pela implementação de tais técnicas de machine learning 

e/ou de meta-heurísticas computacionais: técnicas de processamento que aplicam 
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métodos estatísticos sobre amostras aleatórias para otimização do tratamento de 

problemas demasiadamente complexos, ou indecidíveis41. 

Esse modelo de funcionamento de softwares baseado em autoaprendizado e 

tomada de decisões em ambiente de incerteza aliado ao funcionamento em rede e aos 

grandes bancos de dados tem permitido que os serviços produzidos na internet passem 

por uma espiral de automatizações, ampliando seu escopo de ação. Os sistemas passam a 

ter como metas aprenderem com os erros e refinarem continuamente seu funcionamento, 

o que não é sem consequências para a instrumentação da língua nesses ambientes. 

Tomemos o exemplo das técnicas de tradução automática tratadas por Léon 

(2015). A tecnologia dos tradutores como DeepL, Microsoft Translator Google 

Translator é a "tradução automática estatística" que segue o modelo descrito acima. 

Segundo a Google, em vídeo que explica o processo de tradução utilizado42, “em vez de 

tentar ensinar ao computador todas as regras de um idioma, nós deixamos que eles 

descubram sozinhos” assim, os computadores do Google armazenam milhares de textos 

traduzidos e buscam neles padrões de tradução. A cada nova tradução, novos padrões são 

armazenados e disponibilizados. 

Há nessas tecnologias algo do funcionamento descrito por Auroux no 

funcionamento da hiperlíngua, para quem o funcionamento da regra é abstraído da 

ocorrência (AUROUX, 2014, p. 255). Computacionalmente, as ocorrências são tomadas 

como dados sobre a língua, que armazenados passam a ser anotados, catalogados e 

distribuídos em rede por operações que realimentam os bancos de dados e propiciam a 

circulação de novos dizeres sobre a língua. 

O processamento de grandes bancos de dados textuais por tecnologias de 

inteligência artificial é, portanto, uma das características do atual processo de 

instrumentação linguística. Pensando em como esse processo é constituído pelo 

funcionamento da ideologia, passamos a analisar o desenvolvimento de uma das 

tecnologias que se prestam a essa relação que vimos caracterizando como de tecnologias 

da linguagem. 

 

 
41 Um aprofundamento técnico da noção de metaheurística pode ser encontrado em: 

https://www.ime.usp.br/~gold/cursos/2009/mac5758/LeandroMauricioHeuristica.pdf 

42 https://www.youtube.com/watch?v=t3qNmrHB-RQ 
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3.2.1  Um jogo de palavras 

 

Para demonstrar a relação constitutiva entre a ideologia e as tecnologias de 

Inteligência Artificial (IA), lançamos o olhar para um caso clássico para os que estudam 

essas tecnologias: o denominado “erro Toronto”, produzido por uma tecnologia de IA que 

utiliza técnicas de machine learning para o processamento de bancos de dados textuais. 

Em 2011, o sistema de Inteligência Artificial Watson43, da IBM, foi utilizado para 

disputar o Jeopardy!, game-show de perguntas e respostas sobre história, literatura, 

cultura e ciências, que faz sucesso na emissora americana CBS desde 1964. O programa 

é caracterizado por jogos de linguagem e pegadinhas que se diferenciam, por exemplo, 

pelo fato de que alguns temas são apresentados como respostas e os concorrentes devem 

formular a pergunta correspondente a cada uma delas, exigindo uma articulação 

específica entre os saberes e as habilidades linguísticas de seus participantes. 

 A IBM utilizou o programa televisivo como estratégia de marketing para o 

Watson – seu novo produto de mercado: um sistema de inteligência artificial (por ela 

rebatizado de computação cognitiva44) capaz de desenvolver novas estratégias de 

aprendizagem, e que segundo a fabricante: pode melhorar os cuidados de saúde, melhorar 

a infraestrutura das cidades, criar empregos e treinar trabalhadores. 

 

IBM Watson, plataforma que se vale da linguagem humana e da inteligência 

artificial para analisar quantidades gigantescas de dados e trazer respostas. 
Criamos, a cada dia, uma quantidade gigantesca de informações: fórmulas, 

fotos, posts, artigos, pesquisas etc. São dados, em 80% dos casos, 

desestruturados e, portanto, invisíveis para os computadores e para a 

tecnologia atual. O IBM Watson é um sistema cognitivo que pode entender 

esses dados, aprender com eles e raciocinar a partir deles.45 

 

A partir das tecnologias de linguagem que lhe constituem, o Watson venceu a 

temporada do Jeopardy!, repetindo o sucesso do Deep Blue no xadrez em 199746; mas 

dessa vez, se tratava de um programa que processava linguagem natural. O sistema, com 

capacidade equivalente a 2.800 computadores juntos, operava desconectado da internet, 

 
43 Segundo a IBM, o nome Watson é uma homenagem ao fundador da empresa, Thomas Watson. 

(https://www.ibm.com/blogs/watson-customer-engagement/br-pt/2018/03/01/ibm-watson-marketing/ 

Acesso em 14 ago. 2019).  

44https://www.ibm.com/developerworks/br/library/guia-iniciantes-ia-maquina-computacao-

cognitiva/index.html. Acesso em 12 jan. 2019. 

45 http://www.ctiglobal.com/watson.  Acesso em 14 ago. 2019. 

46 https://www1.folha.uol.com.br/fsp/1996/3/24/mais!/6.html 
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utilizando como base de dados o arquivo textual da Wikipedia, (que é produzido 

colaborativamente). Segundo matéria da revista Época intitulada “Watson, um 

computador que entende trocadilhos”, 

 

Watson derrotou Brad Rutter e Ken Jennings (cada um já levou mais de US$ 

3 milhões no quiz show). Com perguntas divididas em categorias e baseadas 

em jogos de palavras, trocadilhos e outras sutilezas da linguagem, o Jeopardy! 

era um desafio para a IBM mostrar a capacidade de seu computador. Além de 

entender que tipo de informação deveria buscar, Watson tinha de avaliar a 

probabilidade de sua resposta estar correta. Com base nessa análise, nas 
rodadas em que os competidores precisavam apertar um botão para ter direito 

a responder, Watson decidia quando valia arriscar o palpite. O cientista-chefe 

da IBM Brasil, Fábio Gandour, diz que essa é uma característica do que é 

desenvolvido na computação semântica: os resultados são apresentados como 

prováveis, não como certos, determinados.” 47 

 

Interessa à nossa análise o já citado “erro Toronto”. Segundo a reportagem citada, 

os participantes receberam as informações; categoria “cidades dos Estados Unidos”. 

Pergunta: “Seu maior aeroporto foi batizado em homenagem a um herói da Segunda 

Guerra Mundial; seu segundo aeroporto, em homenagem a uma batalha da Segunda 

Guerra Mundial”. Para a decepção dos desenvolvedores da IBM, o sistema inteligente 

respondeu “Toronto”, atribuindo à cidade canadense a categoria “cidade dos Estados 

Unidos”. 

O “caso Toronto” tornou-se emblemático para o entendimento das tecnologias de 

IA. Apesar de o computador responder com baixo nível de confiança (30%), o que lhe 

garantiu a vitória no jogo nas rodadas subsequentes, o erro grosseiro fez com que os 

desenvolvedores formulassem hipóteses para a falha no processamento das informações, 

como a existência de cidades americanas chamadas “Toronto” e a fato de que a cidade 

canadense de Toronto dispute a liga de beisebol norte americana... 

Em curso sobre desenvolvimento de IA e machine learn,  Leandro Amaral48  

atribui o erro do supercomputador à coincidência entre os gentílicos “american” para 

designar o continente ou o país; no entanto, destacamos que a formulação utilizada pelos 

organizadores do programam era categoria: “US cities” – cidades dos Estados Unidos, 

sem o uso do gentílico ambíguo. 

 
47 YONAHA, Liuca, Watson, um computador que entende trocadilhos. Revista Época. 18 fev. 2011. 

Disponível em: http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/0,,EMI212390-15224,00-

WATSON+UM+COMPUTADOR+QUE+ENTENDE+TROCADILHOS.html. Acesso em 05 jul. 2018. 

48 Disponível em: https://www.udemy.com/course/inteligencia-artificial-e-machine-

learning/learn/lecture/9755448?start=0#overview. Acesso em 14 jan. 2019. 
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Discursivamente, tomando por base o discurso norte americano de políticas 

internacionais e seu histórico intervencionista, não é difícil relacionar a resposta 

produzida computacionalmente ao sentimento norte americano de domínio sobre todo 

continente americano. Mais do que a relação de proximidade, pesa historicamente a 

relação de dominação, que, numa base linguística produzida pela Wikipédia, deixa 

marcas analisáveis que se materializam na resposta errada gerada pelo sistema inteligente. 

O funcionamento do Watson - sua capacidade de formular perguntas e respostas a 

partir de uma base textual demonstra o estágio de desenvolvimento tecnológico e a 

possibilidade de automatização de leitura e recorte de enunciados definidores e 

exemplificadores que caracterizam o funcionamento dos dicionários. Ele marca, com o 

“erro Toronto”, a possibilidade de materialização de sentidos não ditos, mas presentes em 

fragmentos computacionalmente recuperáveis que permitem ver, na elaboração de sua 

resposta, o funcionamento da ideologia na produção linguística automatizada. 

 

3.3  Tecnologias de linguagem e discurso 

 

Como vimos demonstrando, o desenvolvimento tecnológico que vivenciamos 

passa pela imbricação/transformação das tecnologias de comunicação, enquanto 

tecnologias que promovem a circulação de sentidos, às/em tecnologias de linguagem, 

enquanto tecnologias de interpretação e produção de sentido pelo processamento da 

língua. Entendendo pela análise do discurso a relação constitutiva entre língua e 

ideologia, demonstramos que há nesses processos, junto às novas possibilidades de 

utilização da tecnologia, novas formas de gestão do linguístico no seu alinhamento com 

o político e o econômico. 

Uma vez que nos comprometemos em analisar os efeitos de sentido 

proporcionados pela produção e circulação dos instrumentos linguísticos pela internet, é 

preciso que se considere tal movimento não somente como mudança de suporte ou 

agregação de recursos, mas como inscrição em uma nova materialidade que produz seus 

efeitos de sentido específicos; “é da AD reconhecer a não neutralidade e objetividade da 

tecnologia” (DIAS, 2018, p. 42). Nesse sentido, Faria e Romão consideram que 

 

as tecnologias, amplificadas pelo suporte eletrônico, instalam outros modos de 
produção, constituição e circulação dos sentidos. Diante disso, apostamos na 

assertiva de que o modo de circulação dos sentidos no discurso eletrônico está 

diretamente relacionado à mudança de paradigmas em termos de leitura, de 

escrita e de inscrição do sujeito. Segundo Orlandi, essas mudanças estão 
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diretamente ligadas à natureza da memória a que estes sentidos se filiam e, 

certamente, à materialidade significante de seus meios (ORLANDI, 2010, p. 

8). Isso provoca a indagação sobre o sujeito discursivo, a interpelação 

ideológica e, sobretudo, as movências de sentidos nos arquivos discursivos 

tramados na teia digital (FARIA E ROMÃO, 2012, p. 01). 

 

Recorremos assim à ideia de “arquivos discursivos tramados na teia digital” para 

pensar no funcionamento dos dicionários mantidos na internet. A organização da 

disponibilização desses arquivos rompe barreiras de espaço e tempo, de modo que é pela 

lógica dos sistemas de gerenciamento eletrônico que esses arquivos se disseminam por 

meio de recomendações de outros leitores (que além de recomendar podem comentar, 

elogiar, discordar, atacar...) e pela lógica dos buscadores eletrônicos que organizam essa 

grande teia digital. 

Essa organização está diretamente ligada ao funcionamento da ideologia na 

linguagem, o que significa dizer que é pela língua que os sentidos se organizam nessa teia 

arquivística. O jogo de denominações, adjetivações e conceptualizações que classificam 

os objetos linguísticos em circulação produz, nas redes informacionais, regiões de 

sentidos que se estabelecem pelos princípios organizadores das matrizes de sentidos que 

constituem as formações discursivas. 

O início da reflexão pechetiana é marcado pela necessidade de instrumentação 

científica das ciências sociais, para isso, Pêcheux recorre à linguística e à informática. No 

mesmo texto em que qualifica Pêcheux como “um filósofo de formação, mas um filósofo 

fascinado pelas máquinas, pelas ferramentas, pelos instrumentos e pelas técnicas” 

(HENRY, 2014, p. 17), Henry retoma de Pêcheux que “as práticas são determinadas (...) 

no sentido de receber da exterioridade uma demanda, e são determinantes na medida em 

que é o conjunto de possibilidades que elas abrem que torna possível a existência da 

demanda” (Ibid. p. 20, itálico do autor), o que levará o autor a afirmar que: 

 

O ponto importante é que essa utilização de instrumentos é diretamente 

utilizada para autorizar ou, ao contrário, contestar posições ideológicas; é 

recrutada para intervir no combate ideológico. Isto quer dizer: (a) que não se 

pode descartar tal utilização de instrumentos só em vista do fato de que ele irá 

sempre no sentido das mesmas orientações políticas ou ideológicas; e que (b) 

a demanda ou ordem social que parece ter saído pela porta entra pela janela 

(HENRY, 2014, p. 23). 

 

Linguagem, historicidade e técnica estavam então articuladas na proposta 

pechetiana de 1969, que tinha, como um de seus pontos nodais, a questão da 

informatização da linguagem como ferramenta para sua (des)superficialização e 

compreensão dos modos de funcionamento discursivo, possibilidade de instrumentação 
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da linguagem. Se a informatização da linguagem não se tornou central na teoria proposta 

pelo filósofo/linguista/programador, esse olhar atento para a produção de sentidos pela 

informatização nunca se ausentou do desenvolvimento de seu trabalho. 

 “Pêcheux esteve sempre, e sobretudo, preocupado com as novas tecnologias de 

linguagem, porque ambas (por isso as destaco) lhe interessavam igualmente. E estava 

também atento às condições de produção moventes” (ZANELLA, 2017, p.144). A 

questão da informatização da linguagem assim na AD, é determinada pelas condições 

históricas de sua época, que demandam da linguística o olhar para o processamento 

automatizado e são delas determinantes, de modo que Pêcheux estará sempre a considerar 

a necessidade de que esse funcionamento seja considerado pelo pesquisador das ciências 

humanas, mesmo sem ter ele, Pêcheux, presenciado a presença massiva da internet no 

cotidiano das práticas sociais. 

 

uma tecnicidade do trabalho da Recherche Coopérative Programée atuando no 

seio da Análise de Discurso, refletindo sobre questões de arquivo, de leitura e 

de memória. Conforme Maldidier (2003, p. 86), “A informática, longe de ser 

um instrumento neutro, fazia parte integrante da própria pesquisa” 

(ZANELLA, 2017, p. 142). 

 

A questão da informatização da linguagem como objeto discursivo – ponto 

relevante desse trabalho – exige, portanto, um processo de historização. Se é “o conjunto 

de possibilidades que elas (as técnicas) abrem que torna possível a existência da 

demanda”, é preciso considerar que a existência dessas técnicas (de informatização da 

linguagem, de que participa o trabalho de Pêcheux) estão presentes hoje na atividade 

discursiva cotidiana do que se poderia considerar o sujeito contemporâneo. 

Não é possível estabelecer, da proposta pechetiana de leitura de arquivo, de que 

trata Pêcheux em Ler o arquivo hoje, (PÊCHEUX, [1982] 2014d) o quanto se poderia à 

época imaginar a quantidade de textos automatizados a partir de banco de dados que 

circulam em nosso cotidiano, mas é possível através dessa teoria fixar princípios para a 

compreensão dessas tecnologias nos processos de produção de sentido. 

No contexto da produção de Pêcheux, um banco de dados era usado para alimentar 

um software com informações a serem processadas num circuito local a fim de se 

produzirem resultados isolados. Com a rede de computadores, o uso dos bancos de dados 

se tornou central para a circulação de textos na internet, e o processamento desses bancos 

de dados, em especial para a formulação de novos textos, tornou-se uma atividade que 

implica todas as práticas de leitura de nossa sociedade 
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 Auroux trata o desenvolvimento dessas tecnologias como “uma nova fronteira 

tecnológica (que designamos hoje com o nome de indústrias da língua”) cujos aspectos 

econômicos são consideráveis” (AUROUX, 1998a, p. 317, aspas, parênteses e itálico do 

autor). É justamente no alinhamento do econômico - enquanto formas de gestão de 

negócios e do linguístico que as tecnologias da linguagem vêm passando por um constante 

nível de desenvolvimento. 

Ao serem desenvolvidas e ao operarem do processo de produção de sentidos, as 

tecnologias de linguagem participam dos processos de subjetivação, de produção de 

conhecimento e de memória. Considerando a importância de cada um desses fatores, 

passamos a examiná-los nas seções que se seguem. 

 

3.3.1  As tecnologias de linguagem, processos de subjetivação e produção de 

conhecimento 

 

Ao alterar a relação do sujeito com a língua, por sua instrumentação e 

movimentação, a presença das tecnologias produz mudanças na própria forma sujeito do 

discurso, cuja existência passa a estar relacionada ao funcionamento dessas redes de 

informação. Toda organização da rede de arquivos que compõem a internet, e seus modos 

de produção de sentido operam na determinação dos lugares e posições discursivas em 

que se inscrevem os sujeitos, uma vez que a produção de sentidos (também do digital) 

não é sem a projeção de uma posição discursiva que a sustenta. 

Considerando o lugar dos dados no que denomina “discurso digital”, Dias (2018) 

dispõe que “1) O dado está na base do digital e dos processos de individuação dos sujeitos 

e 2) está na base dos procedimentos discursivos e dos dispositivos de poder que 

determinam o mundo e os processos de identificação” (DIAS, 2018, p. 23). A autora 

desenvolve tais proposições pela aproximação entre o que Pêcheux ([1983] 2015) 

denomina “sistemas lógico portáteis” e o que ela denomina “sistemas lógico digitais”, a 

que ela atribui a propriedade de serem “da instância da organização da vida” (DIAS, 2018, 

p. 62) 

No texto pechetiano evocado pela autora encontramos que 

 

o sujeito pragmático – isto é, cada um de nós, os ‘simples particulares’ 
face às diversas urgências de sua vida – tem por si mesmo uma 

imperiosa necessidade de homogeneidade lógica: isto se marca pela 

existência dessa multiplicidade de pequenos sistemas lógicos portáteis 

que vão da gestão cotidiana da existência (por exemplo, em nossa 
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civilização, o porta-notas, as chaves, a agenda, os papéis etc.) até ‘as 

grandes decisões da vida social e afetiva (eu decido fazer isto e não 

aquilo, de responder a X e não a Y etc.) passando por todo o contexto 
sociotécnico dos ‘aparelhos domésticos’ (PECHEUX, [1983] 2015, p. 

33) 

 

Embora não assumamos a equivalência entre os “sistemas lógico portáteis” e os 

“sistemas lógico digitais”, tal qual a proposta de Dias, reconhecemos a importância da 

aproximação por ela estabelecida na questão de constituírem, ambos, elementos de 

organização da vida. Consideramos assim que as tecnologias digitais participam dos 

processos que conferem ao sujeito a necessidade de homogeneidade lógica; que a nosso 

ver não se restringe a essas tecnologias, mas tem nela um espaço cada vez mais 

preponderante. 

O sujeito assim é interpelado a produzir sentidos sobre si em sua relação com o 

digital, participando dos rituais que regulam, no digital, a vida em sociedade: da inserção 

de informações de trabalho em currículos, como o Lattes, a abertura de contas bancárias 

e aquisição de cartões de crédito, participação em redes sociais, convites para eventos, 

obtenção de documentos em cartórios... tudo se estabelece como se a organização da vida 

se desse em função do digital. 

A articulação entre esses sistemas digitais e as necessidades do sujeito pragmático 

produz a criação de arquivos dos sujeitos no grande banco de dados da internet (big data) 

que, ao mesmo tempo em que armazena informações sobre os lugares ocupados por 

sujeito, exigem que o sujeito se identifique diante de tais demandas, ocupando os lugares 

projetados por essa construção tecnológica (usuário, leitor, colaborador, assinante, 

produtor, membro, empregado, eleitor, adversário) ao mesmo tempo em que permitem a 

identificação do sujeito consigo mesmo, participando do processo de interpelação de trata 

a AD. 

É esse funcionamento, pelo qual o sujeito se identifica como parte desse mundo 

digital, que garante aos dicionários online lugar privilegiado de gestão linguística: o 

sujeito que se significa pelo funcionamento (ideológico) da tecnologia é também 

interpelado a ver nela a gestão das coisas a saber, incluindo aí, aquilo que pode e deve ser 

dito, o que lhe é interditado, valorizado, reconhecido, bem como a esperança de uma 

língua sem falhas, em que o tudo possa ser dito, de modo transparente, correto e exemplar. 

Na seção 2.1 (p. 27) interessou-nos introduzir a relação entre saber e 

conhecimento, tomando o primeiro como unidade discreta e o segundo como processo. É 
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necessário, pois, aqui, pensar a relação entre o processo de produção de conhecimentos e 

as tecnologias da linguagem, considerando os aspectos interconstitutivos que aí se dão. 

Se por um lado, todo o processo de informatização se dá a partir da produção de 

conhecimentos (também sobre a linguagem), por outro, a existência dos artefatos 

informacionais e seu lugar como instância de mobilização de sentidos - e não apenas de 

reprodução -, faz desses artefatos instrumentos de produção de conhecimento, enquanto 

sistemas organizadores de sentidos. 

Produção de conhecimentos e interpelação do sujeito se revelam, assim, como 

fases de um mesmo processo, pelo qual, através da ideologia, o sujeito se significa ao 

reconhecer nos lugares sociais projetados pelo desenvolvimento tecnológico, estruturas 

de organização do mundo e da coisas a saber, relacionando-se com os artefatos 

informacionais como instâncias de poder e legitimação dos sentidos. Como nos ensina 

Pêcheux: 

 

Dado que a ideologia não possui um exterior para si mesma, isto é, se somos 

compreendidos para o sujeito – o que significa dizer que “todo homem”, para 

“cada um de nós” etc. –[...] como por que de ponto de vista se poderia dizer 

que a ideologia é exterioridade? Questão elementar pons asinorum49 do 

marxismo, isso não quer dizer que a resposta seja fácil (como veremos, ela é , 

na verdade, relativamente difícil, supondo mesmo uma transformação da 

própria questão) mas, antes, que tudo depende dela, primordialmente a 

concepção da teoria e da prática revolucionárias, e suas consequências no que 

tange a questões como “o que significa lutar?” e também “o que significa 

produzir “e ‘reproduzir’) conhecimentos científicos? (PÊCHEUX [1975 

(2009, p. 167, itálicos e aspas do autor) 

 

Assim posto, a relação entre assujeitamento e produção de conhecimento se 

expressa como questão fundamental para a compreensão dos processos discursivos. 

Pêcheux não separa as práticas revolucionárias da produção de conhecimentos científicos, 

colocando a compreensão desses processos de produção necessários à essas práticas. É 

como instância de reprodução da ideologia dominante que os sistemas de automatização 

da linguagem precisam ser compreendidos na sua relação com a produção do 

conhecimento. 

 

49 Segundo recorte automatizado do Google, feito a partir da Wikipédia: “Pons asinorum é uma expressão 

latina usada em geometria e também para explicitar uma metáfora. Ela indica um raciocínio, uma proposta 

ou um conjunto de propostas que, embora perfeitamente demonstrados, permanecem mal compreendidas”. 

(nota nossa). 
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Refutando as abordagens empirista e racionalista que poderiam responder à 

questão que elabora, Pêcheux articula a produção de conhecimento científico às práticas 

ideológicas que estruturam a sociedade: 

 

Uma ciência é o real sob a modalidade de sua necessidade-pensada, de modo 

que o real de que tratam as ciências não é senão o real que produz o concreto-

figurado que se impõe ao sujeito na necessidade “cega” da ideologia. Isso 

equivale a dizer que o verdadeiro ponto de partida em referência ao qual 

podemos compreender por que “ a ideologia é exterioridade” para a ciência 

e para o real é exatamente o mesmo ponto de partida que nos levou a 
desenvolver a análise da forma-sujeito na qual a ideologia não possui um 

exterior. Esse verdadeiro ponto de partida, já se sabe, não é o homem, o sujeito, 

a atividade humana etc., mas ainda uma vez, as condições ideológicas da 

reprodução/transformação das relações de produção. (PÊCHEUX [1975 

(2009, p. 168, grifos e aspas do autor). 

 

Ao recorrer aos artefatos tecnológicos para “se informar”, o sujeito participa desse 

processo, significando-se como parte dessa rede de poder, e sendo legitimado pela 

posição que ocupa em sua relação com as tecnologias da linguagem. O sujeito 

tecnológico50 é interpelado por tal necessidade de in(formação), se constituindo a partir 

de sua relação com o saber e com as formas práticas do efeito de explicação e de 

estabilidade do conhecimento. 

Por esse efeito, todo saber está dado, pronto, e disponível. Computacionalmente 

encontrável, o saber é dado, sinal, conexão, clique. Na relação do sujeito tecnológico com 

o saber, esse se converte em sujeito do saber, um saber em devir, potência (ilusória) do 

tudo conhecer que estabelece a confiança do sujeito na tecnologia e reflete nas formas de 

organização da vida social. 

 Sob a forma de assistentes pessoais, como o Google assistente, os sistemas de 

processamento dos grandes bancos de dados e sua articulação linguística oferecem-se 

como oráculos capazes de a tudo responder, materializando na língua o efeito de 

completude que caracteriza esses bancos de dados. Produto desse funcionamento, o 

sujeito do saber tecnológico é interpelado a enxergar nesses sistemas a evidência do 

sentido, a ele se submetendo. 

Medeiros (2012) trata dessa relação entre sujeito e saber comparando o saber 

produzido em ambientes digitais à visita ao Real Gabinete de Português de Leitura, uma 

grande biblioteca com “mesinhas ao centro rodeadas por paredes que se elevam por 

muitos andares repletos de prateleiras” (MEDEIROS, 2012, p. 48). 

 
50 http://repositorio.unicamp.br/bitstream/REPOSIP/270717/1/Dias_CristianePereira_D.pdf. Acesso em 12 

jun. 2019. 
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Classificando como “vertical” a relação ali estabelecida com o saber, a autora se 

coloca na posição de quem reconhece a impossibilidade de leitura de todos os livros ali 

presentes: “a materialidade dos livros se mostra em sua tangibilidade mas, ao mesmo 

tempo, a impossibilidade de neles se tocar e de a tudo se ter acesso por sua materialidade 

mesma visível verticalizada inscrevem o leitor em um lugar de pequenez em relação ao 

conhecimento” (ibid.) . Por sua vez, 

 

Posição outra é a do universo digital: sentada, diante de um computador, julgo 

– e me iludo – a tudo ter acesso. A não visão em vertical me retira da posição 

da quase humildade diante do saber. Agora, posso pensar: sou poderoso. Não 
dependo do outro para ter acesso ao saber, não vejo o que não sei e alcanço o 

que quero. Um mundo em horizontal se abre com seus caminhos, suas fendas 

e...ops... atalhos em que me perco sem saber ou poder recuperar o percurso que 

fiz... Um mundo em que, me apropriando mais uma vez das palavras da Romão 

(2004)51, a porosidade dos buracos e desvão é bastante generosa... Este é seu 

funcionamento: permite a ilusão de tudo saber sem que esteja na posição 

daquele que é pequeno diante do saber. (MEDEIROS, 2012, p. 48). 

 

Essa relação entre o sujeito e o saber produzido em rede é constitutiva do discurso 

lexicográfico, em suas formas de produção de conhecimento linguístico, que passa a se 

valer das operações informatizadas em sua elaboração, gestão e distribuição. Essas 

instâncias operam como produtoras de discurso lexicográfico, correlacionando diversos 

processos de instrumentação linguística: dos métodos tradicionais de produção de 

dicionários à gestão automatizada do léxico por mecanismos inteligentes. 

Essa articulação projeta no funcionamento dos dicionários online o efeito de 

potencialidade do saber produzido pelas tecnologias do conhecimento, alterando o 

relacionamento do sujeito com a língua, que passa a ver nas tecnologias de linguagem a 

extensão de suas competências linguísticas, o que nos leva a retomar a ideia de “extensões 

artificiais da inteligência humana” (COLOMBAT, FOURNIER, PUECH, 2017, p. 60). 

 Dias (2016) trata dessa relação entre subjetividade e produção do conhecimento 

como uma “conjuntura de mudança da ‘relação da ordem simbólica com o mundo’” 

(DIAS, 2016, p. 9).A autora analisa as consequências dessa mudança na pesquisa, em sua 

relação “com o digital e com o modo como ele coloca em relação sujeito e conhecimento, 

através de um funcionamento específico da memória, cuja natureza é digital” (ibid.). É 

da relação entre as tecnologias de linguagem e memória que tratamos a seguir. 

 
46 ROMÃO, Lucília Maria Sousa. Nós, desconhecidos, na grande rede. Linguagem em (Dis)curso, Tubarão/ 

SC, v. v.5, p. 71-91, 2004. 
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3.3.2  As tecnologias de linguagem e a memória discursiva 

 

O deslocamento da noção de tecnologias da informação/comunicação para 

tecnologias da linguagem, tal qual propomos, coloca a questão da língua como central 

para a compreensão dos processos de produção de sentido que se estabelecem nesse meio. 

A concepção discursiva de língua, como vimos desenvolvendo, faz emergir no processo 

de produção de conhecimentos, a questão dos sujeitos e sentidos, à que se articula 

intimamente o papel da memória. 

 

O sujeito ao produzir seu discurso, o realiza sob o regime da repetibilidade, 

mas o faz afetado pelo esquecimento, na crença de ser a origem daquele saber. 

Por conseguinte, a memória de que se ocupa a AD não é de origem cognitiva, 

nem psicologizante. A memória, neste domínio, é social E é a noção de 

regularização que dá conta desta memória (INDURSKY, 2011, p. 71). 

 

Repetição e regularização são assim evocadas como elementos de memória, que 

ao lado do esquecimento tornam possível a produção de sentidos. O conceito de memória 

discursiva leva assim a “que nos afastemos de interpretações psicológicas de memória em 

termos de “realmente-já-ouvido; memória fonomagnética ou registro mecânico” 

(ACHARD, 2015, p. 11), para compreensão de memória como processo. 

A relação entre o registro e a memória discursiva é, portanto, ambígua. Robin 

(2016) nos lembra que nossa sociedade se caracteriza como “sociedade da comunicação 

e da informação, por que a qualquer momento, graças aos múltiplos bancos de dados que 

estão à minha disposição, eu posso dispor de uma gigantesca quantidade de informação 

sobre qualquer assunto” (ROBIN, 2016, p. 401). 

Há assim, uma disrupção/continuidade entre os mecanismos que (re)produzem 

sentidos na trama digital, participando dos processos de regulação da memória, e os 

efeitos que se produzem nesse estatuto de repetição. No nível operacional das tecnologias 

de comunicação, a cópia, transferência e carregamento de dados que permitem a 

reduplicação de (um banco de) dados textuais se dá sob o funcionamento mecânico de 

realocação de unidades lógicas por mecanismos não interpretantes, restritos ao universo 

da manipulação, que, no entanto, ao se constituírem tecnologias de linguagem, produzem 

a simbolização dessas unidades replicáveis, produzindo injunções à interpretação. 

É considerando o caráter reprodutivo das tecnologias de comunicação 

(transferência de dados) que Orlandi (2012 [1996]), - desenvolve o conceito de Memória 

Metálica, afirmando que 
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Um texto produzido em computador e um texto produzido à mão são distintos 

em sua ordem porque as memórias que os enformam são distintas em suas 

materialidades: uma é histórica e a outra formal. A memória metálica (formal) 

“lineariza”, por assim dizer, o interdiscurso, reduzindo o saber discursivo a um 

pacote de informações, ideologicamente equivalentes, sem distinguir posições 

(ORLANDI, 2012 [1996], p. 15. 16). 
 

Na tese que aqui propomos a memória “formal”, apontada pela autora, deve ser 

entendida tão somente como o processo de “registro mecânico” (ACHARD, 2015, p. 11) 

do texto produzido em computador, o qual produz efeitos distintos do produzir à mão, 

por conta da reprodutibilidade técnica envolvida. Por outro lado, há no processo 

informatizado de escrita e leitura, a manifestação do funcionamento da língua, do qual 

não podemos abstrair a historicidade necessária a que essa signifique. 

À potencialidade de reprodução propiciada pela memória metálica, somamos o 

fato de que a materialidade digital está sujeita à algoritmização da linguagem – ponto que 

enfatizamos em nosso trabalho, como gesto de leitura do “tecnicocientista” (GALLO et 

al., 2004). São os efeitos dessa algoritmização, enquanto instância de produção de 

sentidos, que evocamos para a compreensão do funcionamento dos dicionários online. 

Robin, tratando da reprodutibilidade técnica em Benjamin52 afirma que “Não se 

trata de simples técnica de duplicação. No lugar da unidade na singularidade de uma única 

aparição, o objeto produzido é atualizado em vários lugares” (ROBIN, 2016, p. 378), de 

modo que este não deixa de produzir sentidos na sua relação com a historicidade. Do 

mesmo modo, ao propor o conceito de “memória digital”, enquanto instância de produção 

de sentidos, Dias (2018) afasta esse modelo do conceito de “memória metálica”, dizendo 

nele operar a memória discursiva: 

 

O que está em jogo nessa análise é o modo como numa sociedade do digital, 

conectada, às lutas empreendidas por emancipação, reinvindicações ou direitos 

socias se organizam na mesma relação de urgência e velocidade das redes 

digitais, de maneira ubíqua e atravessadas por uma relação contraditória entre 
a memória histórica e a memória metálica (efeito de memória), o que estou 

chamando de memória digital. A memória digital seria, pois, o lugar da 

contradição, onde a memória escapa à estrutura totalizante da máquina 

(memória metálica), saindo do espaço da repetição formal e se inscreve no 

funcionamento do interdiscurso (memória discursiva) (DIAS, 2018, p. 104-

105). 

 

Desse modo, propomos a compreensão da algoritmização da linguagem para além 

do efeito de repetição e saturação de trata Orlandi (ibid.) de modo a contemplar as 

possibilidades de ressignificação que esses processos ensejam. Com isso, propomos para 

 
52 Benjamin, W. L’œuvre d’art à l’époque de sa reproductibilité technique. Ecrits français. Paris : Galimard, 

1991. 
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o tratamento da manipulação textual algoritmizada a mesma concepção proposta por 

Gallo e Grigoletto, que ao analisarem um filme interativo e um jogo de vídeo game; 

avançam teoricamente tomando-os como “textualidades em que a memória metálica 

(ORLANDI, 2001a) não mais se distingue da memória discursiva” (GALLO e 

GRIGOLETTO, 2015, p. 307, itálico das autoras). 

A conceptualização proposta aplica-se, portanto, ao campo da informatização da 

língua. Para as autoras: 

 

A memória metálica seria, portanto, a memória da máquina. No entanto, 

quando pensamos hoje nos diferentes modos de produção dos discursos em 

rede, mesmo aqueles oriundos de bancos de dados que se constituem por uma 

memória metálica, já não é mais possível dizer que se trata de uma repetição 
sem memória, porque esses dados já foram interpretados por sujeitos que os 

postaram na rede, constituindo-se num “já-buscado”. (GALLO e 

GRIGOLETTO, 2015, p. 307). 

 

Considerando assim o funcionamento discursivo das tecnologias de linguagem 

enquanto instância de produção de sentido, tomamos a centralidade da noção de memória 

discursiva, para a compreensão dos processos de sentido que se estabelecem nos 

processos de algoritmização da linguagem, considerando o conceito de memória metálica, 

como relativo à compreensão do método de reprodução envolvido na circulação de 

saberes. 

Assim entendida, a ideia de memória metálica não estaria totalmente ligada ao 

componente digital do funcionamento informatizado: a placa tipográfica que reproduz 

textos em uma gráfica pode assim ser vista como exemplo de funcionamento da memória 

metálica, a produzir quantidade e alterar a circulação discursiva dos sentidos; no entanto, 

a montagem tipográfica não apaga a historicidade do primeiro texto reproduzido por 

Gutemberg ou da impressão de um dicionário, dado que circulação, constrição e 

formulação são etapas de um mesmo processo (ORLANDI, 2001b). 

O traço distintivo entre memória discursiva e memória metálica estaria, nesse 

caso, apenas no processo técnico de impressão: não há leitura no interior da máquina que 

reproduz continuamente a bíblia, o dicionário, o manifesto ou o jornal do dia, mas, este 

processo técnico, mecânico e vinculado à quantidade e não à historicidade é apenas um 

nó do processo de circulação de sentidos. 

Retomando Henry, “essa utilização de instrumentos é diretamente utilizada para 

autorizar ou, ao contrário, contestar posições ideológicas” ao que mais enfaticamente 

acrescenta: “não se pode descartar tal utilização de instrumentos só em vista do fato de 
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que ele irá sempre no sentido das mesmas orientações políticas ou ideológicas” (HENRY, 

2014, p. 17). 

A reprodução técnica, fato que está diretamente ligado à memória metálica, altera 

os modos de leitura e produção de sentido, e participa da historicidade desse processo, 

mesmo na fase automatizada do processo, interna aos computadores ou salas de impressão 

(que produzem cópias “perfeitas”, independente do processo interpretativo” – no entanto 

essa automática é efeito/condição de produção de um processo que não é separado da 

história, e na história produz sentidos. 

A produção dos dicionários online, portanto, não ocorre sem a memória do fazer 

lexicográfico historicamente produzido. É essa memória discursiva lexicográfica que 

organiza a produção de sentidos na leitura dos verbetes online, projetando os lugares 

discursivos do lexicógrafo, do consulente, do pesquisador. A própria formulação 

lexicográfica e a construção intertextual que se dá entre a formulação dos verbetes nos 

dicionários digitais e nos dicionários impressos ao longo da história demonstram o 

processo de regulação exercido/constituído por essa memória. 

Tal funcionamento garante ainda o gesto interpretativo/analítico proposto nesta 

tese de observar nos resultados produzidos por recortes automatizados de buscadores 

online o funcionamento de gramatização da língua: é na ancoragem de uma memória 

discursiva lexicográfica que esses buscadores retornam definições e exemplos de termos 

consultados, projetando a imagem de um leitor/consulente que produz um gesto de 

autonomização ao digitar nesses buscadores o termo a ser pesquisado. 

Retomamos, portanto, a noção do que entendemos por algoritmização da 

linguagem, como termo que denomina qualquer rotina informatizada que vise à 

formulação de um texto ou à recuperação de um termo em um texto armazenado em um 

banco de dados. Esse conceito é muito importante para a teoria aqui desenvolvida uma 

vez que se trata de um procedimento humano, a criação de regras, parâmetros e heurísticas 

que determinaram como um texto deve ser armazenado e recuperado. 
 

Assim, se no nível do conteúdo se percebe possíveis conflitos, evidentes nos 

documentos disponíveis sobre determinada questão, o trabalho de 
interpretação que determina inclusive o que estará ou não disponível sobre a 

determinada questão, se processa (antes, em outro lugar) pelo gesto de leitura 

do “tecnicocientista”. Esse recorte depende de um gesto que não é nem 

consciente, nem individual. Trata-se de um gesto de leitura subjacente, de nível 

discursivo (GALLO, et al., 2004). 
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A algoritmização é, portanto, um gesto que se produz na materialidade da 

linguagem, por um sujeito que programa a máquina para que responda a questões 

formuladas em linguagem humana, e matematizadas para procedimentos computacionais 

(contar, copiar, recuperar, exibir). Por outro lado, quando o procedimento algoritmo é 

executado, efetua-se uma operação à qual é possível atribuir sentido. O acesso aos dados 

produzido pelo algoritmo segue critérios de repetibilidade estabelecidos nesse gesto de 

leitura. 

Esses critérios são formulados em um jogo discursivo de antecipação que faz com 

que o recorte daquilo que está armazenado seja projetando em tela na forma de uma 

resposta a um questionamento. Há produção de sentido nesse processo: a transformação 

de dado em informação (nos termos da ciência da informação) e a produção algoritmizada 

de um objeto discursivo, já que envolve a produção de sentidos pela regularização da 

repetição. 

Os diferentes modelos de circulação da internet se utilizam da algoritmização da 

linguagem em diferentes estratégias e diferentes níveis, mas há em toda circulação na 

internet procedimentos algoritmizados de busca, seleção, correção gramatical. 

Procedimentos que produzem sentido, na relação histórica dos sujeitos com os textos. 

Nos dizeres de Dias (2008): 

 

a representação de uma determinada tecnologia de linguagem e escrita não se 

constrói a partir do instrumento por si só, mas desse instrumento que é sócio-

histórico ideologicamente construído em seu funcionamento discursivo, em 

sua memória discursiva (DIAS, 2008, p.35). 

  

Podemos depreender da afirmação de Dias, na internet, a existência de um 

instrumento discursivo e não de um repositório de textos, de modo que, a algoritmização 

da linguagem - possibilitadora da própria internet tal qual a conhecemos - é um 

instrumento sócio-histórico ideologicamente construído. Funcionamento já antecipado 

por Pêcheux, para quem o sentido não existe isolado das condições sócio-históricas que 

o constituem. 
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4  INSTÂNCIA: UM OBJETO CUJO COMPORTAMENTO E ESTADO SÃO 

DEFINIDOS PELA CLASSE53 

 

Como desenvolvemos no capítulo anterior, a produção de instrumentos 

linguísticos passa pela algoritmização da língua, assim entendido o tratamento 

informatizado que busca proceder operações de leitura e formulação automatizadas. 

Pensando metaforicamente no modo como, no desenvolvimento de algoritmos, funciona 

o procedimento de instanciação - em que o programador cria categorias de dados que os 

tornam interpretáveis – propomos, no presente capítulo, produzir categorias de análise 

que instanciam objetos discursivos a partir da descrição de suas propriedades. 

 Conforme abordamos a partir de Auroux (1998a), há na algoritmização da 

linguagem, processos de gramatização característicos da terceira revolução 

tecnolinguística, com a execução de operações linguísticas complexas ligadas à produção 

de sentido, como tradução e dicionarização automatizados. Concomitantemente a esses 

processos de automatização, práticas de gramatização anteriores ao digital são 

ressignificadas pelas possibilidades substanciadas pelas tecnologias digitais. 

 É o que acontece, por exemplo, com os “consultórios gramaticais”, que, segundo 

Costa (2013, p. 148), têm seu início ainda no século XIX. Essas formas de instrumentar 

a língua são ressignificadas por sites que trazem para o online as dicas e prescrições 

centradas na imagem de um especialista. É o caso do Ciberdúvidas de Língua Portuguesa, 

que se apresenta como “um espaço de esclarecimento, informação, debate e promoção da 

língua portuguesa, numa perspectiva de afirmação dos valores culturais dos oito países 

de língua oficial portuguesa, fundado em 1997”. 54 

 O mesmo funcionamento pode ser observado em Tira-dúvidas Profes55, que 

oferece o serviço de professores particulares para a prestação de consultas. Também 

funcionam como consultórios gramaticais, dezenas de blogs, páginas institucionais 

ligadas a jornais, revistas, ou relacionados a algum outro instrumento linguístico online, 

como um dicionário ou uma gramática, entre as quais citamos a Gramática Online56e o 

 
53 https://www.google.com/search. (recorte automatizado a partir da Wikipédia). Acesso em 30 out. 2019. 

54 https://ciberduvidas.iscte-iul.pt/consultorio/perguntas/ 

55 https://profes.com.br/tira-duvidas/portugues/ 

56 https://gramaticaonline.com.br/ 
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Só Português57, voltados a estudantes do ensino médio e candidatos a concursos públicos, 

bem como gramáticas que são oferecidas junto aos dicionários online, como a Gramática 

Básica do Português Contemporâneo, organizada por Cilene da Cunha Pereira, baseada 

na Nova Gramática da Língua Portuguesa de Celso Cunha. 

 No entanto, nenhuma forma de instrumentação linguística em rede encontra tanta 

variedade como os dicionários online. A produção de dicionários encabeça o processo de 

produção de instrumentos linguísticos online, e produz, em alguns casos, a extrapolação 

da estrutura de dicionários, ao permitir que a consulta a um termo lexical possa remeter a 

uma gramática ou a consultório gramatical, caso, por exemplo, dos dicionários Dicio, 

Priberam, e inFormal, que correlacionam aos verbetes, as entradas para as informações 

suplementares oferecidas. Trata-se de exemplos de interseção de formas de produção de 

conhecimento sobre a linguagem. 

 A preponderância dos dicionários online em relação a outras formas de 

instrumentação linguística se deve, em grande parte, ao fato de que o dicionário é o 

instrumento linguístico mais próximo do não especialista. Enquanto a gramática exige 

um arcabouço metalinguístico que impede o acesso dos que não possuem um 

conhecimento técnico de sua operação, o dicionário é muitas vezes utilizado por 

consulentes que ignoram as classificações metalinguísticas e informações etimológicas 

para tomá-lo como elemento estruturador, garantidor e desopacificador do léxico. 

O escritor Guimarães Rosa trata desse imaginário no conto Famigerado58, no qual 

um famigerado bandido anda à procura de conhecer o significado do adjetivo que lhe 

atribuem. : “Lá, e por estes meios de caminho, tem nenhum ninguém ciente, nem têm o 

legítimo — o livro que aprende as palavras... É gente pra informação torta...” na visão do 

personagem roseano a existência de um dicionário (ou, hoje, de um celular conectado à 

internet?) nas paragens dantes visitadas teriam dado cabo das dúvidas linguísticas que 

movimentam o enredo. 

Tal ilustração nos enseja a pensar em três diferentes níveis de utilização do 

dicionário59: i) a consulta por especialistas em linguagem que ali buscam o tratamento 

metalinguístico gramatical direcionado a uma unidade lexical; ii) a consulta por 

especialistas de áreas específicas que buscam a inscrição na língua de uma especificidade 

 

57 https://www.soportugues.com.br/ 

58 http://famigerado-guimaraesrosa.blogspot.com/2012/08/conto-de-guimaraes-rosa-famigerado.html 

59 Assumimos que o uso escolar do dicionário busca desenvolver, em diferentes momentos, cada um desses 

níveis de utilização. 
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de uso (e.g. citações do meio jurídico referendar sentidos, desambiguar...); e, finalmente, 

iii) a consulta pelo falante comum (não especialista) que lança mão do dicionário como 

instrumento de acesso ao sentido, elemento ampliador de seu léxico, tal qual representou 

Rosa em seu conto. 

Todos esses níveis de utilização são modificados pelo funcionamento das 

tecnologias digitais de linguagem. Ao especialista em estudos de linguagem interessa 

muitas vezes o que escapa ao dicionário tradicional, o registro do novo, o que e como se 

repete, o que se silencia, a velocidade da dicionarização (há, por exemplo, muitos 

trabalhos que tomam verbetes do Dicionário inFormal como modo de produção de 

sentidos emergentes), ao uso do especialista em outras áreas do conhecimento, por vezes 

a presença do termo dicionarizado na internet funciona como índice de 

atualidade/realidade desse termo. 

 No entanto, é no terceiro nível, com o usuário não especializado, que a presença 

dos meios tecnológicos concorre mais fortemente o dicionário de papel, por vezes o 

substituindo, e ampliando as possibilidades de instrumentação linguística, uma vez que 

tais dispositivos comparecem em lugares que não seriam alcançados pelas formas 

tradicionais de dicionarização. É essa a utilização que movimenta o processo de produção 

de dicionários online e motiva a diversidade e abundância desses instrumentos. Lançado 

nas redes de informação, o processo de produção de dicionários amplia a utilização do 

próprio dicionário, conferindo-lhe a possiblidade de utilização como um sistema 

embarcado no próprio dispositivo de leitura e escrita. 

Do cruzamento entre o lugar dos dicionários, enquanto obra de referência dos 

sentidos na língua, e do informático, enquanto organizador técnico social dos 

conhecimentos, surgem os dicionários online como a possiblidade de projeção da 

quantidade monumental de saberes abarcada pela internet, na instrumentação da língua. 

A partir dessa compreensão passamos, nas seções que se seguem, a definir, listar, e 

classificar os dicionários online de língua portuguesa em circulação no Brasil, bem como 

a analisar materialidades neles constituídas que permitam compreender seus 

funcionamentos. 

 

4.1  Definição e classificação dos dicionários online 

 

Um ponto nodal para a compreensão dos dicionários online consiste na sua 

definição, em oposição a dicionários eletrônicos ou digitais e dicionários disponibilizados 
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na WEB. A formulação dessa definição já é resultado do próprio processo de análise que 

sustenta a presente pesquisa, que nas fases iniciais não comportava tal definição (o pré-

projeto inicial que deu origem ao presente trabalho era denominado “Instrumentos 

Linguísticos em Rede: Análise Discursiva de Dicionários Disponibilizados na Web”). No 

entanto, a enorme quantidade de material disponibilizados em rede, e os distintos 

funcionamentos fazem desse recorte um gesto de análise fundamental. 

Consideraremos, pois, inicialmente, dicionário eletrônico ou digital qualquer 

dicionário que em vez de papel, tem sua existência projetada e realizada em meio digital. 

Não há, nesse caso, distinção entre eletrônico e digital, pois, conforme vimos no capítulo 

3, foi o desenvolvimento das tecnologias digitais que proporcionou a informatização da 

linguagem, e assim, o surgimento dos dicionários eletrônicos. 

As tecnologias digitais são, portanto, aqui entendidas como especialização das 

tecnologias eletrônicas: todo digital é eletrônico, mas nem todo eletrônico é digital, uma 

vez que o eletrônico se divide em analógico e digital, sendo apenas este último o que 

proporcionou o processamento da linguagem, e não simplesmente o seu registro. 

Portanto, todo dicionário digital é um dicionário eletrônico, e, não havendo dicionário 

eletrônico analógico (no sentido de “transistorizado” e não de “produtor de analogias”), 

todo dicionário eletrônico é digital. 

São geralmente nomeados “dicionários eletrônicos” os dicionários vendidos (ou 

adicionado às edições em papel) em CD ROM. O dicionário eletrônico se caracteriza pela 

disposição automatizada das buscas, que são realizadas ao se digitar a palavra no 

dispositivo consultado, e não pela exibição serial e contínua de vocábulos para seleção e 

identificação pelo usuário. 

Essa definição faz valer o par digital x digitalizado, assim considerada qualquer 

edição originalmente impressa em papel e trazida ao meio digital por algum dispositivo 

ótico digitalizador, como scanners e câmeras fotográficas digitais. Um dicionário 

digitalizado não é um dicionário eletrônico, pois a técnica de digitalização não altera, em 

geral, o mecanismo de consulta. 

Embora existam mecanismos de digitalização que realizam reconhecimento ótico 

de caracteres (OCR) e permitem que textos digitalizados possam ser copiados, editados e 

submetidos à busca, diferentemente do que acontece em um dicionário eletrônico, essa 

busca não garante o retorno de um verbete, mas de qualquer ocorrência do termo no corpo 

do texto. Também não ocorre a apresentação isolada do verbete solicitado, como acontece 
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nos dicionários eletrônicos, mas a remissão do termo a qualquer ocorrência no símile 

reproduzido. 

Por sua vez, a expressão “dicionários disponibilizados da internet” diz respeito a 

todo dicionário que possa ser acessado por meio da conexão com a rede de computadores, 

estando nela incluídos tanto os dicionários eletrônicos quanto os digitalizados, a exemplo 

do que costuma ser feito em centros de documentação linguística e pesquisa lexicológica 

a fim de disponibilizar documentos raros para consulta remota, ou glossários 

especializados que podem ser baixados no computador e consultados off-line. 

Na introdução desse trabalho, já definimos como dicionários online os dicionários 

eletrônicos disponibilizados na web para consulta com manutenção do banco de dados 

em computador remoto, exigindo a conexão com a rede para o funcionamento desse 

dispositivo, o que pode acontecer mediante o uso de “navegadores” – os softwares 

especializados em exibição de páginas da internet, como o Google Chrome, M.S. 

Explorer, M.S. Edge, Firefox... ou com instalação de interface no dispositivo do usuário 

(os “apps” de celulares e tablets), mas sem opção de download do banco de dados. É a 

exigência da conexão à rede que caracteriza o “online” que tomamos por significante. 

Tal exigência se dá pela característica definidora dos dicionários online: sua 

relação com a agoridade, o instantâneo, o sempre em atualização. O caráter dinâmico 

desses dispositivos em oposição às páginas estáticas, que têm seu conteúdo fixo produz a 

perda da referencialidade – não há garantias de acesso ao mesmo conteúdo novamente, 

mesmo que sob o mesmo nome, mesmo endereço, mesmo layout. A cada nova consulta 

o verbete é apresentado a partir do banco de dados disponibilizado. O que garante a cada 

nova consulta o acesso à última versão disponibilizada do dicionário. 

É nessa definição que se apresentam as especificidades de funcionamento que 

rompem com as formas tradicionais de publicação de dicionários. Diferente de uma obra 

completa, com registro de sua totalidade, os dicionários online são produzidos verbete a 

verbete, e a atualização de um desses ocorre independentemente dos demais, fazendo com 

que não haja uma versão definitiva, uma edição pronta, um registro ISBN60 ou algo que 

garanta a estabilidade de uma versão ou edição do dicionário. 

Esse funcionamento de referencialidade, pelo qual uma obra garante a fixidez de 

um registro é, nos dicionários online, substituído pelo de atualidade. A impossibilidade 

 
60 “O ISBN (International Standard Book Number/ Padrão Internacional de Numeração de Livro) é um 

padrão numérico criado com o objetivo de fornecer uma espécie de "RG" para publicações monográficas, 

como livros, artigos e apostilas”   (https://servicos.cbl.org.br/isbn/o-que-e-isbn/. Acesso em 15 fev. 2020) 

https://servicos.cbl.org.br/isbn/o-que-e-isbn/
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de tomar de uma só vez, ainda que visualmente, em brochura, o início e o fim do 

dicionário, produz o efeito de infinitude progressiva, pelo qual, se algo falta, trata-se de 

uma falta temporária, pois o conteúdo está a ser produzido, ininterruptamente, saturando 

sentidos numa continuidade aberta que tende à totalidade. 

Oferecem-se ao lado das definições uma série de possiblidades – ligações 

externas, anagramas, dicas de uso, palavras relacionadas, antônimos, versões anteriores 

do verbete, lista de palavras atualizadas recentemente, marcadores de abonação ou 

desaprovação (likes)... um conjunto de operações que, nos dizeres de Petri61, “vai muito 

além do protótipo do que é um dicionário”. 

Nos dicionários digital e online identificamos a propriedade de que o meio pelo 

qual se acessa um verbete produz efeitos de sentido distintos. Os dicionários online, 

portanto, conjugam com as condições de produção do sujeito tecnológico (que traz para 

o gesto de leitura no online toda a historicidade própria do digital e do online) a própria 

forma de acesso; que não permite o desfolhar de outras páginas, num trajeto de leitura 

que exigiria o conhecimento do método alfabético de localização, de modo que não se 

leva o leitor à existência do registro de outras palavras. 

 Com as caixas de busca, a relação se limita ao recurso de autocompletar ou à lista 

de outras palavras exibidas nas abas laterais do navegador, e nunca a outras letras e outros 

trajetos, produzindo para a pesquisa e para o uso desses dicionários o efeito de 

assertividade, rapidez e eficiência, que interpela à utilização dessas ferramentas em lugar 

dos dicionários de papel. 

 Esses efeitos, produzidos na relação entre as tecnologias de linguagem, sujeitos, 

e produção de conhecimentos estimulam a multiplicação dos dicionários online, que se 

apresentam de diversas formas e com diferentes objetivos. Na próxima subseção, 

tratamos de como essa diversidade de dicionários se organiza a partir dos motores de 

busca e elencamos os dicionários online disponíveis no período de realização dessa 

pesquisa, atestando a abundância de propostas de produção desses instrumentos. 

 

4.1.1  Disponibilização e organização dos dicionários online 

 

Na introdução desse capítulo desenvolvemos três diferentes níveis de utilização 

dos dicionários: o do especialista em linguagem, o especialista em uma área do 

 
61 Em comentário, durante a banca de qualificação. 
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conhecimento e o do não especialista, sendo este último apontado como responsável pelo 

crescimento desse modo de produção de dicionários, por se tratar de um nível de 

utilização que melhor contempla as necessidades do usuário, permitindo que a consulta 

online substitua o uso dos dicionários impressos. 

É nesse último nível de utilização que o dicionário do Google em seus distintos 

funcionamentos (sob ou não a designação e organização clássica de dicionário) possui 

maior força, pois, ao ocupar a função de buscador e assistente, o Google trabalha como 

porta de entrada para a consulta lexical na internet, cumprindo por vezes a atividade meio 

e a atividade fim; caminho e chegada dessas consultas. 

A ocupação do lugar de dicionário pelo Google tem como uma de suas principais 

motivações o fato de que este ocupa um lugar de destaque na gestão da circulação textual 

na internet. O acesso aos dicionários online pode acontecer, pelo menos, de três modos: 

i.  Uso de aplicativo do dicionário em celulares, tablets e computadores, de modo que 

a consulta é antecedida pela instalação desse aplicativo. Essa é hoje a única opção de 

consulta online ao dicionário Aurélio, e é também disponibilizada por um grande número 

de dicionários online; 

ii. Digitação na barra de endereços do endereço (URL - Uniform Resource Locator) 

para acesso direto ao site que mantém o dicionário. 

iii. Digitação, na caixa de pesquisas, ou na barra de endereço da maioria dos 

navegadores, do termo a ser pesquisado, para retorno pelo Google, de listas de dicionários 

eletrônicos e/ou seu próprio dicionário e/ou recortes automatizados de definições 

retiradas de algum site em circulação na internet. 

O nível de popularidade do buscador Google62 é um fator decisivo no processo de 

informatização da instrumentação linguística. Komesu e Galli (2016) registram que, ao 

realizar atividade escolar que solicitava aos alunos que pesquisassem na internet o sentido 

de certa unidade lexical - sem mencionar o modo pelo qual deveria ser realizada a 

pesquisa - cem por cento dos alunos utilizaram o Google como ferramenta de busca; o 

que nos permite aqui afirmar que o nome “Google” funciona metonimicamente para 

“buscador”, apagando outras formas de acesso ao saber nas redes informatizadas. 

É esse funcionamento metonímico que garante a preponderância do terceiro 

método de acesso aos dicionários online (via Google), o que nos leva a afirmar que os 

 
62 A matéria disponibilizada em: https://canaltech.com.br/internet/conheca-a-historia-dos-buscadores-e-

veja-como-o-google-alcancou-o-topo-47289/ apresenta um histórico dos buscadores da internet e 

cogita/relaciona motivos para a hegemonia do Google na organização da internet. 
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dicionários eletrônicos em rede operam sob a lógica dos buscadores na internet, sendo o 

Google o seu principal elemento – ou ainda, deslizar para: os dicionários online operam 

sob a lógica do Google. 

Essa afirmação consiste num importante ponto de organização do corpus de 

análise. Cada termo consultado em nossas análises é tomado como chave de busca para o 

Google, cujo resultado é tomado como critério de quais dicionários serão consultados a 

cada verbete, já que nos interessa o efeito dessa busca enquanto princípio organizador do 

discurso lexicográfico na internet. Essa consideração produz como efeito que as 

designações “chave de busca” e “verbete” sejam, nesse trabalho, tomadas como 

equivalentes, sendo que a primeira enfatiza o tratamento lexicográfico informatizado 

produzido pelo Google, e a segunda, a formulação de verbetes nos moldes já consagrados 

de dicionarização. 

O buscador do Google garante o estabelecimento de uma grande quantidade de 

dicionários, pois permite que se chegue até um deles mesmo não sabendo de sua 

existência. Pela lógica do buscador Google, se o verbete de um dicionário é mais 

referenciado em outras páginas que os demais, este será apresentado antes de outros, o 

que faz com que os distintos processos de dicionarização apareçam em diferentes 

posicionamentos nos ranqueamentos produzidos pelo Google. 

 Para efeito de percepção da quantidade e diversidade de produções de dicionários 

online, e assim, da dificuldade de acesso a estes sem a condução dos mecanismos de 

busca, organizamos o quadro 3, apresentado a seguir, em que listamos, em ordem 

alfabética (por se tratar de registros constituídos a partir de diversas buscas, efetuadas em 

diferentes momentos da pesquisa), os dicionários apontados pelo Google. 

O quadro foi assim produzido de forma a destacar de cada dicionário o nome, a 

empresa proprietária e país sede dessa empresa, o endereço de acesso (URL), e um recorte 

da autodescrição produzida por esses dicionários, bem como características que destacam 

esses dicionários em relação aos demais, marcando com “Ø” os campos correspondentes 

às informações não disponibilizadas. 
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Quadro 3: Dicionários online identificados 

NOME AULETE DIGITAL 

Proprietário Lexikon Editora Digital 

Sede Brasil   

Endereço http://www.aulete.com.br/ 

Descrição o dicionário da língua portuguesa na internet Mais de 818 mil verbetes, 

definições e locuções em permanente atualização. Um dicionário de 

crescimento infinito, sempre em interação com a língua portuguesa.  

Características Editorial, transposto, oferece uma gramática, e um dicionário analógico. 

NOME DICIO, DICIONÁRIO ONLINE DE PORTUGUÊS 

Proprietário 7graus 

Sede Portugal  

Endereço https://www.dicio.com.br/ 

Descrição O Dicio é o maior e mais completo dicionário on-line de português 

contemporâneo, nele você pode encontrar uma infinidade de palavras definidas, 

além do significado, classificação gramatical, etimologia, sinônimos e 

antônimos, sendo possível consultar, ainda, outras informações relevantes, 

como a separação silábica, os plurais e os femininos, as rimas e os anagramas, 

além de exemplos e de citações. Um dicionário de uso prático que conta ainda 

com mais de 15 mil verbos conjugados, cerca de 144 mil sinônimos e 15 mil 

antônimos.  

Características Seção “dúvidas de português”, com artigos e vídeos. Português do Brasil (com 

marcação do uso em Portugal,) Dicionário de antônimos. Dicionário de 

sinônimos.  

NOME DICIONÁRIO AURÉLIO  

Proprietário Editora Positivo    

Sede Brasil   

Endereço  (somente com instalação de aplicativo) 
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Descrição Aplicativo Dicionário Aurélio: app do dicionário mais conhecido do Brasil já 

está disponível para Android    

Características Disponível online somente na versão de aplicativo para celulares. Primeiras 50 

consultas grátis. 

NOME DICIONÁRIO CRIATIVO 

Proprietário Ø 

Sede Brasil 

Endereço https://dicionariocriativo.com.br   

Descrição O Dicionário Criativo é diferente de tudo o que você já viu. Ele é o primeiro 

dicionário pensado especificamente para pessoas criativas. Além de fornecer o 

significado das palavras, o seu objetivo é ajudar escritores, jornalistas, 

publicitários, roteiristas, compositores, blogueiros, estudantes, tradutores, etc. 

no momento em que estão produzindo seus textos. Unindo pesquisa avançada 

em linguística computacional, parcerias com empresas e universidades, e 

contando com a cultura colaborativa, o Dicionário Criativo quer organizar a 

língua portuguesa com muita criatividade e uma pitada de ousadia. Estamos 

construindo o maior dicionário de analogias da internet 

Características Analógico. Depoimento de escritores e dicionaristas. Equipe de linguística. 

Colaboratividade e recursos computacionais. Financiamento coletivo. Projeto 

premiado. 

NOME DICIONÁRIO DE PORTUGUÊS ONLINE  

Proprietário 7Graus  

Sede Portugal   

Endereço https://www.lexico.pt   

Descrição O Léxico é um dicionário de português online com mais de 320.000 palavras 

registadas. Vai encontrar aqui de forma gratuita milhares de significados, 

definições, sinónimos e antónimos de vocábulos da língua portuguesa. 

Dicionário português europeu.   

Características Palavras nas notícias, Lista de atualizações. 
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NOME DICIONÁRIO DE PORTUGUÊS ONLINE 

Proprietário UFRGS 

Sede Brasil  

Endereço www.ufrgs.br/dicionarioportuguesle/EstruturaDic.php  

Descrição Este dicionário, em fase de construção, traz inicialmente APENAS palavras 

relacionada ao tema FUTEBOL. Esse tema foi apontado em pesquisa com 

estudantes de origem asiática, alunos do Programa de Português como Língua 

Estrangeira, como o de maior interesse para ampliação de vocabulário. Será um 

dicionário MONOLÍNGUE. O usuário previsto é um estudante universitário 

falante nativo de línguas asiáticas aprendiz do português do Brasil. [sic.] 

Características Em construção. Universitário. Voltado para estrangeiros 

NOME DICIONÁRIO DO AURÉLIO 

Proprietário Ø 

Sede Ø 

Endereço Ø 

Descrição Ø 

Características Removido por ordem judicial. Usava indevidamente o nome Aurélio, mas a 

partir  de uma base desatualizada do Dicionário Priberam.63 

NOME DICIONÁRIO INFORMAL 

Proprietário Ø 

Sede Brasil 

Endereço https://www.dicionarioinformal.com.br/ 

Descrição O dicionário de português gratuito para internet, onde as palavras são definidas 

pelos usuários. Uma iniciativa de documentar on-line a evolução do português. 

Não deixe as palavras passarem em branco, participe definindo o seu português! 

 

63 O caso é exposto em https://dicionarioegramatica.com.br/tag/dicionario-do-aurelio-falso/ 
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 O Dicionário inFormal é do caralho! Ali não existem definições certas ou 

erradas, mas definições da vida real para o português. 

Características Colaborativo, Serviços como dicionário reverso utilizam tecnologias de 

automatização  

NOME DICIONÁRIO PRIBERAM DA LÍNGUA PORTUGUESA 

Proprietário Priberam Informática, S.A. 

Sede Portugal  

Endereço https://dicionario.priberam.org/  

Descrição [...] é um dicionário de português contemporâneo com cerca de 133.000 

entradas lexicais, incluindo locuções e fraseologias, cuja nomenclatura 

compreende o vocabulário geral e os termos mais comuns das principais áreas 

científicas e técnicas. O dicionário contém sinônimos e antônimos por acepção 

e permite ainda a conjugação verbal. É também possível consultar informação 

sobre a origem da maioria das palavras e indicações de pronúncia. permite a 

consulta de acordo com a norma do português europeu ou de acordo com a do 

português do Brasil, com ou sem as alterações gráficas previstas pelo Acordo 

Ortográfico de 1990 

Características Editorial, transposto. Versões português-pt, português-br 

NOME DICIONÁRIO WEB 

Proprietário Ø 

Sede Brasil 

Endereço https://www.dicionarioweb.com.br/ 

Descrição [...]a fim de prover uma alternativa de qualidade, rápida e sem complicações, 

que um conjunto de amigos e profissionais da área de TI, pôs em prática seus 

conhecimentos e experiência a serviço da criação de uma ferramenta, a qual 

esperamos seja sua melhor opção sempre que você estiver em apuros. São mais 

de 3 milhões verbetes, para abranger se não a totalidade, algo muito próximo 

do vasto léxico que compõe a nossa língua. 

Características Artigos de Educação. Dúvidas de português.  
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NOME EDUCALINGO 

Proprietário Ø 

Sede Ø 

Endereço https://educalingo.com/pt/dic-pt 

Descrição Em educalingo queremos fomentar a aprendizagem das diferentes línguas em 

um modo agradável e com uma abordagem inovadora respeito do dicionário 

tradicional. Os dicionários são tediosos e carregados de abreviações. Embora 

educalingo seja uma ferramenta de pesquisa de definições e sinônimos muito 

potente, escolhemos um desenho divertido, mais intuitivo e acompanhado de 

muitos gráficos e imagens. 

Características Não apresenta definição; em seu lugar traz exemplo de uso e sinônimos. 

Apresenta classificação gramatical acompanhada da definição da classe 

gramatical “O nome ou substantivo é o tipo de palavras cujo significado 

determina a realidade. Os substantivos denominam todas as coisas: pessoas, 

objetos, sensações, sentimentos, etc.” 

Links externos para artigos (em especial da Wikipédia) livros e sites de notícias, 

a partir do verbete. 

As traduções complementadas com mapas e indicação geográfica de onde a 

palavra vem sendo usada. 

NOME GOOGLE DICIONÁRIO 

Proprietário Google inc 

Sede Estados Unidos 

Endereço Google.com 

Descrição Ø    

Características Acionado automaticamente no sistema de buscas do Google 

NOME GRANDE DICIONARIO HOUAISS 

Proprietário Instituto Antônio Houaiss 

Sede Brasil 

https://educalingo.com/pt/dic-pt
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Endereço https://houaiss.uol.com.br  

Descrição Com o Dicionário Houaiss você tem mais de 230.000 verbetes do português 

Sinônimos e antônimos, Atualização permanente, Origem e datação das 

palavras Conjugação em todos os tempos verbais, Homônimos, parônimos, 

gramática, etc.  

Características  Editorial, transposto, pago (serviço sob assinatura do pacote Uol de serviços 

digitais, que dá acesso a jornais e outros serviços). Oferece origem e datação 

das palavras, homônimos, parônimos, gramática, etc. 

NOME INFOPÉDIA - DICIONÁRIOS PORTO EDITORA 

Proprietário Porto Editora.   

Sede Portugal   

Endereço https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa 

Descrição Da responsabilidade e propriedade do Grupo Porto Editora, a infopedia.pt é um 

serviço que disponibiliza 29 dicionários online de referência, em várias línguas 

[...] 

Na infopedia.pt, a apresentação das diversas entradas dos dicionários obedece 

a uma estrutura que, de uma forma geral, inclui as seguintes informações, em 

sequência: entrada, divisão silábica para translineação [...] nível de língua a que 

pertence determinado vocábulo ou aceção (coloquial, figurado, etc.), variante 

geográfica de uso (Brasil, USA, etc.),  

Características Artigos de apoio. 

Dúvidas da Língua Portuguesa 

NOME MEU DICIONÁRIO 

Proprietário Ø 

Sede Ø 

Endereço https://www.meudicionario.org/ 

Descrição Ø 

Características Exemplos complementares. Exemplos tirados da internet, não verificados pela 

equipe editorial 
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NOME MICHAELIS 

Proprietário Editora Melhoramentos Ltda 

Sede Brasil 

Endereço https://michaelis.uol.com.br/ 

Descrição A mais completa linha de dicionários do Brasil  

Características Editorial, transposto, gratuito. 

NOME REVERSO SYNONYMS 

Proprietário Softissimo Inc.  

Sede França 

Endereço https://synonyms.reverso.net/dicionario-sinonimos/  

Descrição Descubra e redescubra uma variedade de palavras e expressões para enriquecer 

o seu vocabulário e expressar-se de uma forma ainda mais clara  

Características Automatizado, analógico, powered with Artificial Intelligence 

NOME SEMÂNTICA - DICIONÁRIO DE SEMÂNTICA | DICIONÁRIO DE 

IDEIAS 

Proprietário Codeorama 

Sede Brasil   

Endereço http://www.codeorama.com/semantica   

Descrição A semântica ??????????, [sic] derivado de sema, sinal) refere-se ao estudo do 

significado, em todos os sentidos do termo. A semântica opõe-se com 

frequência à sintaxe, caso em que a primeira se ocupa do que algo significa, 

enquanto a segunda se debruça sobre as estruturas ou padrões formais do modo 

como esse algo é expresso (por exemplo, escritos ou falados). - Fonte: 

Wikipedia.org 

Encontrou algum erro? Sabe algo que não está aqui? 

Reporte para robozinho@codeorama.com.  

Características Analógico. Pares antonímicos desenvolvidos.    
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NOME SIGNIFICADOS 

Proprietário 7graus 

Sede Portugal 

Endereço https://www.significados.com.br  

Descrição O site dos Significados é um repositório de significados, conceitos e definições 

sobre os mais variados assuntos. Explicamos o que é, o que significa e o que 

quer dizer cada coisa. 

Características Pesquisa por área temática 

NOME WIKCIONÁRIO 

Proprietário Fundação Wikimedia 

Sede Estados Unidos 

Endereço https://pt.wiktionary.org/ 

Descrição O dicionário universal de conteúdo livre e editável por todos.  

257 283 entradas de 924 idiomas em português. 

Características Colaborativo. Equipe de supervisão. Possui apêndices. Ligado a enciclopédia 

virtual colaborativa Wikipédia.  

 

Além desses dicionários, as pesquisas retornaram uma grande quantidade de 

dicionários especializados em circulação na internet, cujos campos de conhecimento e 

links de acesso apresentamos no quadro 4. Embora tais dicionários não sejam escopo das 

pesquisas que efetuamos, destacamos que sua existência e disponibilização consiste em 

formas de produção de bancos de dados para os sistemas de inteligência artificial, como 

o Google, que podem tomar dessas produções sentidos a serem reproduzidos em 

dicionários de língua. 

Listamos, ainda, alguns desses dicionários especializados, destacando a área de 

especialização por eles coberta. Tais designações funcionam alternativamente como 

rubricas de dicionários de língua, o que garante a relação entre esses tipos de produção 

na alimentação de bancos de dados sobre a língua. 
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Quadro 4: Dicionários online especializados 

 

Área Endereço 

Filosofia http://filosofia.com.br/dicionario.php    

Gírias e memes  https://www.dicionariopopular.com 

História https://www.sohistoria.com.br/dicionario/ 

Jornalismo https://dicionariodejornalismo.blogspot.com/ 

Libras http://www.acessibilidadebrasil.org.br/libras_3/ 

Língua Gestual Portuguesa https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-gestual/ 

Matemática https://www.somatematica.com.br/dicionarioMatematico/ 

Música Popular Brasileira http://dicionariompb.com.br/ 

Nomes próprios https://www.dicionariodenomesproprios.com.br  

Petróleo dicionariodopetroleo.com.br 

Política https://www.politize.com.br/dicionario-politica/   

Políticas públicas https://oppceufc.wordpress.com ›  

Psicologia dicionario - BVS-Psi  

Vídeo http://www.playdeprata.com.br/dicionario-de-videos/  

 

A leitura das quadros 03 e 04 enseja uma série de classificações possíveis: 

dicionários especializados e dicionários de língua, dicionários analógicos e de definições, 

produzidos no Brasil ou em Portugal; voltado para brasileiros ou portugueses, de acesso 

livre ou mediante assinatura (sendo que, dos dicionários encontrados, apenas o Houaiss 

se encaixa nesse segundo termo), editoriais e colaborativos... 

Essas possíveis classificações serão trazidas à medida que tais características 

produzirem efeitos de sentido, comparecendo sempre que necessário nas análises 

produzidas. No entanto, é necessário, para o efeito de instanciamento que aqui buscamos, 

produzir uma classificação de entrada para o tratamento desses diferentes dicionários. É 

nessa direção que caminhamos na próxima subseção, ao propormos um modelo de 

classificação que relacione formas de autoria a modos de circulação na internet. 
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4.1.2  Classificação de dicionários online por modos de circulação e autoria 

 

A produção dos dicionários online articula elementos da lexicografia com as 

possibilidades de produção de conhecimento propiciadas pela internet. Nessa subseção, 

propomos articular o conceito de autoria, tal qual se considera na análise do discurso, aos 

modos de organização da internet, aqui considerados teoricamente como modelos de 

circulação, enquanto parte do processo de produção de sentidos. É a partir dessa 

articulação que procuramos compreender, discursivamente, como as tecnologias de 

linguagem propiciam novos modos de instrumentação linguística. 

A relação entre a internet e a produção autoral é matéria de estudo para diversos 

pesquisadores. Robin (2016) atribui à internet o fim das barreiras entre um autor e o filtro 

do mercado editorial, afirmando que na internet “podemos nos mostrar e desenvolver 

nossos escritos sem o intermédio de crivo e filtros que fazem parte de um comitê de 

leitura, de uma editora, e sem o segredo do verdadeiro diário” (ROBIN, 2016, p. 424). 

Na citação de Nunes (2010a) que sustenta os objetivos da presente pesquisa, o 

autor estabelece uma relação entre formas de autoria e formas de dicionário, quando, 

questionando-se a respeito da informatização dos modos de produção de dicionários, 

formula: “Que novas formas de autoria e de dicionários resultarão daí?” (NUNES, 2010a, 

p.16). É com base nessa relação, constitutiva dos modos de instrumentação linguística em 

rede, que propomos a relação entre modos de autoria e modos de circulação na internet. 

 A questão da autoria nos processos de produção de dicionários é assim 

desenvolvida por nunes:  

 

Faz parte também do estudo do sujeito lexicógrafo a análise de sua função de 

autoria, que frequentemente está ligada a determinações institucionais, 

editoriais, assim como aos diversos imaginários da autoria lexicográfica, como 

o de autor (o Morais, o Aurélio), o de instituição (os dicionários das 

“academias”, como o da Academia Brasileira de Letras; o das editoras, como 

o Melhoramentos), os governamentais (como os produzidos pelo Ministério da 
Educação no Brasil). Enfim, há vários modos de no dicionário se apresentar e 

exercer a autoria (NUNES, 2008c, p. 358). 

 
Medeiros (2003) desenvolve, a partir de Orlandi64, a noção da função-autor como 

decorrente da função-sujeito. “Se não é possível sentido sem sujeito, se não é possível 

dizer sem significar, se a interpretação é da ordem da significação, a função-autor também 

é tomada como uma injunção ao dizer e à interpretação” (MEDEIROS, 2003, p. 74). 

 
64 OLANDI, Eni P. Interpretação, 2a. ed., Petrópolis, RJ: Vozes.  
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Tomamos assim, nesta tese, noção de autoria como função discursiva organizadora de 

sentidos; nos dizeres de Orlandi (2012): 

 

É a noção de autor que está em questão nas formas de interpretação. O que 

caracteriza a autoria é a produção de um gesto de interpretação, ou seja, na 

função-autor o sujeito é responsável pelo sentido do que diz, em outras 
palavras, ele é responsável por uma formulação que faz sentido. O modo como 

ele faz isso é que caracteriza a sua autoria (ORLANDI, 2012, p. 97). 

 

Um breve olhar sobre os diferentes modelos de circulação de sentidos na internet 

a partir do que se costuma conceituar como web 1.0, web 2.0, e web 3.0 (Faria e Romão, 

2012; Mota, 2009) - nos permite refletir sobre o papel dos bancos de dados e da 

algoritmização da linguagem nesses processos, destacando neles o lugar de autor que é 

projetado em cada modelo. 

 É importante, antes, esclarecer que esses funcionamentos, muitas vezes 

apresentados como fases da internet e ora propostos como modelos de circulação, não são 

excludentes: o surgimento de uma nova fase/modelo, não representa o fim da anterior, 

mas uma nova forma de circulação que se soma às que a precedem. Desse modo, podemos 

elencar brevemente os seguintes modelos de circulação: 
 

Web 1.0: Grandes provedores (as “.com” = UOL, AOL, BOL, Globo) distribuem 

“conteúdos” produzidos por especialistas em páginas estáticas (que não se atualizam 

automaticamente). O usuário consome essa informação produzida por especialistas e 

distribuídas pelo servidor de internet. Comunicação entre usuários realizada em modo 

privado em serviços como e-mail, chat. ICQ. 

Esse modelo ainda é majoritário, por exemplo, em sites institucionais, onde, 

embora exista a separação entre conteúdo e design que caracterizam a WEB 2.0, o 

conteúdo é disponibilizado por um administrador, produzindo efeito de confiabilidade. 

Os bancos de dados e os algoritmos de processamento linguístico têm lugar secundário 

na formulação desse tipo de produção. 
 

Web 2.0: Explora a arquitetura de software que separa “conteúdo” da 

“apresentação”, e permite que o conteúdo de uma página fique armazenado em um banco 

de dados, seu design em um servidor distinto (outro programa, ou outro computador 

muitas vezes localizado remotamente), de forma que uma página possa ser atualizada sem 

se ter que reescrevê-la completamente (páginas dinâmicas - auto atualizáveis) . 

A tecnologia de bancos de dados permite assim que as páginas sejam geradas 

colaborativamente, eliminando a necessidade de um especialista para a publicação de 
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conteúdos. Dessa forma, em lugar dos provedores de conteúdos, passamos a ter os 

serviços de internet, que armazenam e distribuem o conteúdo produzido pelo usuário, que 

deixa de ser um “consumidor” e passa a ser um produtor de conteúdo. 

Os principais serviços que caracterizam esse tipo de internet são os sites de 

distribuição de vídeos (stream, como o Youtube), os blogs, os sites de conteúdo 

colaborativo (os Wikis - como Wikipédia,) e as redes sociais (Orkut, Facebook, 

Instagram). O papel dos bancos de dados e dos algoritmos de linguagem é crescente na 

formulação desses textos. 
 

Web 3.0: Nesse tipo de internet, o conteúdo é gerado/modificado 

automaticamente por softwares de inteligência artificial. Ainda em fase inicial, o sistema 

pode ser visto em buscadores de internet (Google, Bing) e geradores automáticos de 

notícias65 e resumos. Os textos em circulação nesse modelo de produção são 

extremamente dependentes do funcionamento de bancos de dados e de algoritmização da 

linguagem. 

O efeito de autoria produzido pelos dicionários colaborativos está, segundo 

DAVIS (2009) ligado à Web 2.0, no entanto os resultados produzidos pelos instrumentos 

colaborativos podem alimentar sistemas da Web 3.0, a “web semântica”, regida por 

mecanismos de IA. Para o autor, essas tecnologias caminham para o desenvolvimento de 

uma internet da ubiquidade, em que dispositivos de inteligência artificial estarão se 

conectando para compartilhamento de estratégias de processamento. 

Apresentando-se como pesquisador e desenvolvedor de tecnologias da web 

semântica, o autor (DAVIS, 2009) propõe um modelo que ultrapassa os limites da própria 

web 3.0, atingindo a web ubíqua, relacionando, para isso, tecnologias que se baseiam 

nesses modelos de funcionamento. O quadro a seguir, coproduzido por Davis e 

reproduzido por ele (DAVIS, 2009) no âmbito do “Project 10X” (que visa oferecer 

empresarialmente tais tecnologias) nos dá uma ideia da projeção entre essas formas de 

circulação e o desenvolvimento de novas tecnologias: 

 

 

65 A esse respeito, alguns sites noticiam que grandes empresas de comunicação já utilizam softwares para 

redação de notícias, substituindo jornalistas: 

https://noticias.r7.com/tecnologia-e-ciencia/maquina-de-escrever-jornalista-robo-publica-850-artigos-em-

um-ano-18092017; Acesso em 26 ago. 2017. 

http://revistagalileu.globo.com/Tecnologia/noticia/2014/03/robos-ja-conseguem-escrever-materias-como-

reporteres-de-verdade.html; Acesso em 26 ago. 2017. 

http://observatoriodaimprensa.com.br/e-noticias/a-robotizacao-do-jornalismo. Acesso em 26 ago. 2017. 
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Figura 2: Evolução da internet segundo Davis et al. 

 

 

Fonte: DAVIS, 2009, p. 04 

 

Na visão do autor, os processos de desenvolvimento tecnológico seguem a seta 

projetada entre 1 e 4, que se inicia com servidores de arquivos e bancos de dados que 

caracterizam a Web 1.0, e caminham em direção à automatização da produção do 

conhecimento, com agentes que, em tradução livre: “sabem, aprendem e pensam como 

humanos”. Desse modo, para o autor, as tecnologias referentes à web 2.0 e 3.0 são 

desenvolvidas em paralelo, retroalimentando-se. 

Na compreensão dos modos de funcionamento da internet com a projeção do 

efeito de autoria, enquanto propriedade discursiva estruturante dos efeitos de sentidos de 

um texto, propomos que esses modelos de circulação projetam, por sua natureza 

discursiva, distintos efeitos de autor, a saber: 

i. Na Web 1.0, o efeito de autor institucional clássico, em que a posição 

discursiva preenchida é a de um nome de autor ou instituição que se 

responsabiliza pela unidade dos sentidos produzidos; 

ii. Na Web 2.0, o efeito de divisão marcada desse autor pelo apelo à 

colaboratividade, de modo que o efeito de unidade produzido em [i] é 
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substituído pela assinatura coletiva que permite a divisão, a discordância e a 

concorrência manifestadas no fio do discurso. 

iii. Na Web 3.0, o efeito de apagamento do nome de autor, substituído pela 

universalidade que fala em nome de uma coletividade uníssona, já que seu 

dizer é produto do processamento da totalidade de leituras possíveis já dadas 

como certas pelo efeito de algoritmização da linguagem. 

 

Há nesses modos de constituição de autoria diferentes níveis de automatização da 

linguagem. Enquanto a Web 1.0 permite a busca e reprodução automatizadas de unidades 

discursivas, a Web 2.0 se constitui a partir da própria proposição de bancos de dados 

textuais, que permitem essa adjunção de autorias e o gerenciamento de suas 

incongruências. Por sua vez a Web 3.0 é a própria materialização das tecnologias de 

linguagem, que atuam na formulação, automatizando todo processo de escrita. 

A interrelação apontada por Davis (2019) entre os modelos da Web 2.0 e 3.0 fica 

visível quando a autoria de textos é atribuída ao meio de circulação, fundindo 

metonimicamente essas funções discursivas. É o que ocorre, por exemplo quando alguém 

que diz que viu “no Facebook” que certo candidato foi indiciado, ou que encontrou “na 

internet” uma designação pejorativa para determinado conceito, como “ideologia de 

gênero”. 

As marcas “no Facebook”, “na internet”, “no dicionário x” são o resultado da 

projeção de autoria universal que caracteriza a Web 3.0, na qual, a disputa de sentidos 

que sustentou a formulação em questão é apagada, pelo efeito de leitura antecipada gerada 

pelos algoritmos que disponibilizarem esta, e não outra unidade discursiva, pouco 

importando que tais formulações advenham de processos colaborativos que permitiam 

enxergar o processo de disputa ali apagado. 

Assim pensadas tais formas de autoria, propomos que essa relação sustente três 

funcionamentos de processos de produção de dicionários, estabelecendo relações entre os 

três modelos de circulação (web 1.0; 2.0; e 3.0) os diferentes tipos de dicionário online 

que nos propusemos a estudar. 
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Quadro 5:  Classificação dos dicionários online 

 

Modelo de circulação 

na Internet 
Tipo de dicionário 

WEB 1.0 Dicionário Editorial 

WEB 2.0 Dicionário Colaborativo 

WEB 3.0 Dicionário Automatizado 

Fonte: o autor 

 

Relembramos, como tratamos no capítulo 3, que os processos de algoritmização 

da linguagem operados pelos dispositivos da internet devem ser pensados, antes como um 

processo de manipulação de textos do que como processos de reduplicação do mesmo, já 

que o mesmo banco de dados produz diferentes páginas de redes sociais ou resultados de 

pesquisa, o que não é, como demonstramos, da ordem da neutralidade algorítmica. 

Consideramos, assim, que as operações de armazenamento e processamento de 

bancos de dados textuais se realizam a partir do funcionamento discursivo da linguagem, 

e como tal, produzem sentido pela articulação entre o fio do enunciado e a historicidade 

que os constituem, sendo, portanto, operações que envolvem o funcionamento da 

ideologia em seu processamento. 

Nas próximas seções, trataremos das especificidades de cada uma dessas formas 

de instrumentar a língua, descrevendo dicionários que se enquadram nas classificações 

propostas e, especialmente, analisando o seu modo de funcionamento pela análise de 

verbetes neles formulados. Articuladas na divisão de sentidos que estrutura as relações de 

gênero na sociedade, as análises apresentadas tratam das formas de dicionarização do 

feminino, permitindo compreender aspectos característicos das diferentes formas de 

dicionarização na sua relação com o histórico-político que determina os sentidos em vigor 

na sociedade. 

 

4.2  Dicionários online editoriais 

 

Nesta seção, cuidamos das especificidades do que propomos denominar 

dicionário editorial. Relacionados ao modo de funcionamento da web 1.0, que é 

caracterizada pela distribuição de “conteúdos” produzidos por um especialista, esses 
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dicionários representam a primeira geração de dicionários online, em oposição aos 

dicionários colaborativos, criados a partir da materialidade da internet, por usuários, em 

geral anônimos, que aceitam participar da construção colaborativa; e aos dicionários 

produzidos por algoritmos computacionais a partir da leitura e manipulação de textos em 

arquivos de circulação digital. 

O fator que torna importante a reflexão sobre o dicionário online editorial é que, 

além do efeito de autoridade ligado a um nome que se responsabiliza pelo conteúdo em 

circulação, esses dicionários servem como balizas para o funcionamento dos dicionários 

colaborativos e automatizados, já que são acessados tanto por autores colaboradores 

quanto por algoritmos alimentadores de bancos de dados textuais. 

Ou seja: são esses dicionários que trazem para o digital a memória do dicionário: 

sua sintaxe, modo de organização, classificação, definição, comentário, exemplificação: 

uma memória que funciona também nessas outras categorias de dicionários. Neles se 

estabelece a rede discursiva que põe em circulação no digital dizeres produzidos sobre a 

língua na longa duração do tempo, no processo de continuidades e rupturas que 

caracterizam a instrumentação da linguagem. 

Esses dicionários são aqui denominados dicionários editoriais por terem, como 

parte de seu funcionamento, a assinatura de um autor e a responsabilização de uma equipe 

editorial, que se apresenta no lugar discursivo especialista (lexicógrafo, linguista, 

filólogo, estudioso...), tal qual os dicionários produzidos em papel, sendo o modelo que 

mais deles se aproximam. 

Ao considerar a circulação online de dicionários editoriais como importante parte 

do processo de produção metalinguística, pretendemos aprofundar e ratificar a 

classificação apresentada anteriormente, de modo a caracterizar esse processo de 

produção de dicionários online. Dessa forma, propomos um gesto de leitura das 

apresentações/prefácios dos dicionários selecionados, de modo a reconhecer sequências 

discursivas que caracterizem o processo de produção e o estabelecimento do efeito de 

autoria nesses dicionários. 

Tal leitura demonstra inicialmente que, mais do que a herança de um lugar 

discursivo, a maioria dos dicionários pesquisados são na verdade fruto da migração ou 

expansão de um dicionário de papel para a internet. Entre os dicionários listados nas duas 

primeiras páginas do buscador Google para a palavra dicionário, apenas um se declara 

produzido por especialistas especificamente para a internet: O “Dicio” - um dicionário de 

português brasileiro mantido pelo grupo português 7graus, que é produzido por uma 
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equipe de três brasileiros residentes e formados em Portugal 

(https://www.dicio.com.br/sobre.html). 

Considerando, então, apenas os dicionários online constituídos a partir desse 

movimento de migração/expansão, podemos propor, ainda, uma subclassificação baseada 

nos modos pelos quais esses dicionários são nomeados e definidos: 

1 – Dicionários constituídos a partir da migração do papel para o digital, com 

manutenção da nomenclatura usada em papel. O efeito produzido nesses dicionários é o 

de transposição, como se o mesmo conteúdo disponível em papel pudesse agora ser 

acessado online. Esses dicionários herdam assim uma memória dos dicionários de quem 

recebem os nomes, compartilhando seu efeito de autoridade e legitimidade. São exemplos 

dessa categoria os dicionários: “Dicionário Aulete Digital”; “Michaelis Dicionário 

Brasileiro da Língua Portuguesa” e “Infopédia.pt - Dicionários Porto Editora”. 

À exceção deste último (Infopédia.pt - Dicionários Porto Editora) todos os 

dicionários dessa categoria apresentam em seus prefácios menção a recursos de 

colaboratividade, a qual deve ser submetida à equipe de especialistas do dicionário. Essa 

possibilidade demonstra que apesar de herdar nome e texto dos dicionários de papel, a 

migração para a internet produz uma mudança no funcionamento desses dicionários. 

2 – Dicionários que se estabeleceram na internet, a partir de uma produção 

anterior, mas que se apresentam com um novo nome, dado a partir desse processo de 

migração. Esses dicionários são, desde o gesto de sua nomeação, apresentados como 

novos dicionários construídos a partir de uma antiga base de dados. Nesses casos, a ênfase 

no gesto de nomeação está na ideia da inovação, da ruptura, do tecnológico. 

Nessa categoria merece destaque pela posição ocupada no buscador do Google o 

“Dicionário Priberam da Língua Portuguesa”, cuja base de dados deriva do Novo 

Dicionário Lello da Língua Portuguesa. Mantido pela Priberam - empresa especializada 

em programas de computadores relacionados à linguagem, o dicionário oferece, a partir 

da base inicialmente migrada, uma série de informações e recursos centrados nas 

possibilidades de processamento computacional da unidade lexical dicionarizada. 

Cumpre destacar que essa separação entre dicionário que mantém a nomenclatura 

do dicionário impresso e os que com ela rompem, bem como as sequências trazidas para 

o quadro 03, que apresenta os dicionários online disponibilizados na internet, são oriundas 

dos prefácios ou seus correspondentes (seções “sobre” ou “apresentação”) presentes na 

maioria dos dicionários. Tal destaque se sustenta nos dizeres de Petri: 
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... me pergunto, o que é um prefácio, afinal? É um sinônimo de advertência, 

introdução, apresentação, prefação, preâmbulo, prólogo... considerando que o 

processo sinonímico também se constitui na imperfeição, no recobrimento, na 

falta, podendo promover deslizamentos de sentidos. Um prefácio é, portanto, 

um texto que precede o texto principal. É assim com os manuais didáticos, com 

os textos científicos, com as obras literárias e também com os dicionários. E é 

um texto com funcionamento muito próprio: ele vem antes, antecede, apresenta 

e representa a obra que vem na sua sequência, bem como revela marcas da 

posição-sujeito que produz a obra como um todo (PETRI, 2007, p. 108). 

 

Trata-se assim de um gesto que procura discursivamente organizar os sentidos a 

partir de uma proposta de instrumentalização da língua. Registra-se assim, por contraste, 

o efeito da ausência de textos de apresentação do Dicionário Google, cuja descrição pode 

ser apenas encontrada em textos de sites e revistas especializadas. Esse silêncio funciona, 

assim, como uma assinatura: todos sabem o que é o Google, logo todos sabem o que é o 

dicionário do Google. O que colabora para o efeito de verdade e completude produzido 

pelos resultados das buscas da empresa de publicidade que organiza a maior parte do 

tráfego de dados da rede. 

Retornando aos dicionários editoriais, apresentamos dois trabalhos que foram 

importantes para a compreensão desses dicionários: a tese de doutoramento de Siveris 

(2018) que analisa o processo de constituição do dicionário Caldas Aulete (em papel e 

digital), e o artigo de Adorno (2018) que analisa aspectos do dicionário Priberam, nos 

interessando deste o que diz a respeito da espacialidade desse dicionários e das formas de 

constituição de exemplos. 

Siveris (2018), permite compreender o dicionário Caldas Aulete Digital foi 

desenvolvido a partir da interseção entre o modelo editorial e colaborativo, até adotar o 

modelo editorial em 2014. Encontramos nesse movimento a aposta no modelo de 

colaboratividade, na disponibilização do dicionário em rede (com instalação do banco de 

dados no computador do consulente) e o retorno ao modelo editorial para o 

funcionamento online. 

Esse retorno ao modelo de produção editorial é designado pela autora como “um 

retrocesso” (ibid. p. 179), já que pela ótica de sua análise o modelo colaborativo 

representa uma aproximação do processo de produção de dicionários com a 

“infraestrutura da língua” (ibid.), ponto em que discordamos da autora, por considerarmos 

que tanto o modelo colaborativo quanto editorial tratam de imaginários de língua e não 

do seu real, ou sua fluidez. 
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A nosso ver, a adoção do modelo de produção editorial pelo Caldas Aulete Digital 

representa: 1) a força simbólica desse modelo, que vê na instituição do autor a produção 

do efeito de sentindo de confiança, e 2) o gesto de se assumir as dificuldades de se 

implementar o modelo colaborativo com gestão do especialista, pelo qual se assume que 

o modelo de organização desse dicionário sempre foi, de fato, editorial. 

Já Adorno (2018) apresenta uma relação entre o modelo editorial e as práticas de 

automatização. Analisando o modo como em versões anteriores do Priberam ocorria a 

automatização da produção de exemplos, o autor mostra que, ao trazer exemplos 

recortados automaticamente do Twitter, o dicionário de língua portuguesa apresentava 

exemplos do espanhol, materializando erros no modo de implementar esse tipo de 

automatização. 

Adorno (ibid.) analisa também como as nomenclaturas do dicionário Priberam 

estabelece relações entre a lógica da temporalidade e da espacialidade. Para o autor, a 

mudança de português europeu em 2010 para português contemporâneo em 2012 

“Desliza de uma adjetivação pelo território para uma adjetivação pela temporalidade” – 

permitindo a este afirmar-se como representante de toda língua portuguesa, e não apenas 

das formas em circulação em Portugal e no Brasil, consideradas em sua formulação 

(ADORNO, 2018, p.113). 

Esse apagamento das marcas de diferenciação regional pode ser observado 

também na própria gestão do português europeu e brasileiro, por exemplo, quando 

mudanças advindas de processos em circulação em Portugal, produzem alterações na 

versão do português brasileiro, como podemos observar nos resultados da campanha 

analisada na próxima subseção, que alteram o texto da versão brasileira do dicionário a 

partir de uma campanha ocorrida em Portugal. 

 

4.2.1  A campanha de reformulação do verbete mulher66 

 

Tal qual o verbete “família”, no Brasil, o verbete “mulher” foi, em Portugal, objeto 

de uma campanha que procurava alterar o conteúdo de um verbete em função de 

considerar que a formulação exibida não mais correspondia à realidade social de 

 
66 Uma versão dessa subseção, em coautoria com Silmara Dela Silva foi publicada em: PETRI, Verli et al 

(Org.). Dicionários em Análise: palavra, língua, discurso. Campinas, SP: Pontes Editores. 2020. O foco 

aqui dado é o da relação entre formas de autoria envolvidas nessa campanha de reformulação. 
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circulação do verbete, produzindo o efeito de atualidade que caracteriza os dicionários 

online. 

Em maio de 2018, o Dicionário Priberam da Língua Portuguesa e o canal 

televisivo Fox lançaram em Portugal a campanha: “A palavra mulher definida por nós”, 

que tinha por objetivo a reformulação do verbete “mulher”, de modo que, segundo a 

campanha, o verbete pudesse refletir evolução do papel da mulher na sociedade. Sob o 

slogan “O papel da mulher mudou e o seu significado também”, os organizadores do 

dicionário e a emissora televisiva convidaram os telespectadores e usuários do dicionário 

a colaborarem na reformulação do verbete, enviando suas próprias definições que 

serviriam de base a nova formulação. 

Buscamos, assim, nessa subseção, compreender aspectos discursivos que 

constituem as formulações em circulação durante esse processo: efeitos e ancoragens que 

se marcam no material divulgado sobre a companha e no texto do verbete reapresentado. 

Ao questionar efeitos de evidência que se constroem na reformulação do verbete via 

participação dos internautas, procuramos considerar aspectos do dizer sobre a mulher na 

sociedade e sobre as mudanças nos processos de produção de dicionários propiciados pela 

pelas redes tecnológicas. 

Na afirmação “o papel da mulher mudou”, o verbo no pretérito perfeito, 

indicativo de ato acabado, se contrapõe às práticas discursivas demonstradas, o que 

provoca questões: o papel da mulher mudou? Ou, para quais mulheres o papel da mulher 

mudou? Em que consiste essa mudança? Como ela poderia ser captada por meio de uma 

campanha pela participação popular? 

O Dicionário Priberam da Língua Portuguesa (DPLP) é um dos dicionários de 

maior circulação em língua portuguesa, figurando entre as cinco primeiras páginas 

listadas nos buscadores Google e Bing, com a chave de busca “dicionário”. Em sua 

apresentação, na aba PARCEIROS do site da campanha, ele se auto classifica como um 

dos mais consultados na internet, e se anuncia como em constante atualização. 

Na página de apresentação do dicionário podemos encontrar dizeres sobre seu 

processo de formulação e atualização: 
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O DPLP tem por base o Novo Dicionário Lello da Língua Portuguesa (Porto, Lello Editores, 

1996 e 1999), licenciado à Priberam em 2008, no que diz respeito à informação lexicográfica para 

o português. A obra foi adaptada para formato adequado à disponibilização eletrônica pela Priberam 

e revista pela sua equipa de linguistas, estando em constante atualização e melhoramento. 

A Priberam agradece desde já todos os comentários e sugestões dos usuários, notadamente os 

relativos à lexicografia, informação que será tida em conta pela equipe de linguistas, bem como os 

relativos a funcionalidades que gostassem de ver implementadas. Todos os comentários devem ser 

enviados para dicionario@priberam.pt.67 

 

Trata-se, portanto, de um dicionário online cujo processo de formulação se inicia 

a partir da migração de um dicionário de papel para o online, incorporando recursos de 

colaboratividade via moderação e gerenciamento de equipe editorial, o que produz o 

efeito de referencialidade e autoria característicos dos dicionários editoriais, em oposição 

aos dicionários colaborativos e automatizados que se valem dos modos de funcionamento 

da web 2.0 e 3.0. 

Desse modo, a chamada à colaboratividade, aberta na apresentação do dicionário 

e potencializada no desenvolvimento da campanha, busca aliar o efeito de confiabilidade 

dos dicionários editoriais (atribuindo o resultado final a sua equipe de linguistas) ao de 

ubiquidade formulacional (efeito de produção coletiva, universal e multiautoral) que 

caracteriza a web 2.0. 

A campanha para reformulação do verbete “mulher” no dicionário Priberam, e 

seus resultados ocorreram por meio do site https://www.palavramulher.pt, que sob o título 

“a palavra mulher definida por nós” apresenta em sua tela inicial a pergunta: “Como 

definirias a palavra mulher?”, em tela que, por um recurso de animação dá lugar a telas 

que sequencialmente afirmam que “os dicionários portugueses estão cheios de sinônimos 

pejorativos para a palavra mulher” “Mulherzinha, mulher da vida, prostituta, meretriz, 

mulheraça, esposa, dama, mulher de má vida, vampe” sempre acompanhados da chamada 

“ajuda-nos a rever a palavra mulher”. 

 

  

 
67 https://dicionario.priberam.org/sobre.aspx. Acesso em 20 maio 2019.  
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Figura 3: Telas de apresentação da campanha de reformulação do verbete mulher 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: https://www.palavramulher.pt/. Acesso em 20 maio 2019. 
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A leitura dessa sequência já permite pensar em sentidos que comparecem: 

a) De que a rede semântica que sustenta os dicionários é construída por relações 

de sinonímia, e que esta pode ser, contraditoriamente, pejorativa. 

b) Da manifestação do efeito cíclico produzido pela disposição das páginas em 

looping, em que os termos tornados diáfanos e suprimidos num momento ressurgem com 

nitidez nos quadros que se seguem, ilustrando uma tentativa de apagamento daquilo que 

insiste em ressurgir. 

c) Da (não) coincidência entre o “nós” que dá título à campanha (A palavra mulher 

definida por nós) e o “nos” de “ajuda-nos a rever a palavra mulher”: se num primeiro 

momento, o “nós” parece incluir o leitor/colaborador, em “ajuda-nos”, esse ocupará o 

lugar de sujeito, restando o “nos” aos organizadores da campanha – o que não deixa de 

fazer sentido em “definida por nós”; desestabilizando o sentido de colaboratividade 

evocado na campanha. 

Ainda sobre os sentidos produzidos pelo nós/nos da página inicial, é importante 

notar, no deslocamento da barra de rolagem para o pé da página, a imagem de um livro, 

no qual a campanha é apresentada pelo canal Fox, restando ao Dicionário Priberam e sua 

equipe o lugar de “parceiros”, (em página secundária acessada pelo menu de meio de 

página), figurando ao lado do portal português de conteúdos Sapo. O lugar acessório dado 

ao dicionário em relação à emissora de TV é de interesse na produção de sentidos do 

verbete, por materializar a disputa entre filiações lexicográficas e mercadológicas que se 

perfazem nesse projeto. 

O mesmo menu dá acesso a REESCREVER, que, até 22 de maio de 2018, dava 

acesso ao formulário de colaborações, passando então a exibir a mensagem de término 

das participações; às abas DEFINIÇÕES – que apresenta o conjunto de colaborações 

enviadas; MAIS USADAS – que apresenta o recurso de nuvem de palavras para 

apresentar as palavras estatisticamente mais frequentes nas definições; e VÍDEOS, que 

apresenta entrevistas com personalidades portuguesas que depõem sobre as mudanças no 

papel da mulher na sociedade. 

Voltando nosso olhar para as definições apresentadas, encontramos 99 entradas 

identificadas pelo primeiro nome do colaborador, distribuídas por 17 páginas, com 

elementos gráficos que simulam a construção de um dicionário que repete seguidamente 

o mesmo verbete: 
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Figura 4: Definições colaborativas do verbere Mulher 

 

 

Fonte: https://www.palavramulher.pt/ 

 

Dispostas em formato de livro, que evoca a memória do modo tradicional de 

produção de dicionários, as contribuições dos ouvintes são formatadas como verbetes de 

dicionários, no entanto, sua leitura revela uma heterogeneidade que ultrapassa a dos 

dicionários colaborativos: a contribuição àquele que redigirá o verbete se apresenta ainda 

mais fragmentada que a encontramos nos dicionários colaborativos, que reclamam do 

colaborador o efeito de finalização do verbete que poucas vezes foi notado nessas 

contribuições. 

A leitura das definições enviadas permite perceber diferentes filiações de sentido 

que se complementam, co-sustentam, rivalizam, contradizem... de sentidos que se ligam 

a sexualidade e malícia ao de santidade, há na contribuição dos leitores um encontro entre 

dizeres que não necessariamente cumprem os propósitos evocados na campanha. 

Buscando compreender o funcionamento desse processo, procuramos estabelecer relação 

entre os sentidos que compareceram nessas contribuições com a memória já dicionarizada 

de mulher. 
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Recorremos, para isso, a Garcia (2017), que faz uma apanhado dessa memória, 

retornando ao Vocabulário Português e Latino (Bluteau) – (1712-1728) - primeiro 

dicionário da língua portuguesa, no qual “a mulher é comparada à mula, à cabra, à besta, 

diferenciando-a da natureza humana do homem”; segundo a autora, “o dicionário 

animaliza a mulher e a coloca como pecadora, como má, mesmo estando ‘sojeita ao 

domínio do homem’.” (GARCIA, 2017, p. 77). 

Esses sentidos se prolongam, segundo a autora, pelo Dicionário da Língua 

Brasileira – (1832) e no Dicionário Aurélio (1975), no qual “ a mulher só pode ocupar 

um lugar: o lar e, nesse, é dotada de qualidades e sentidos femininos (carinho, 

compreensão, dedicação ao lar e à família, intuição)” (GARCIA, id, p.81). Essa existência 

contrasta com o espaço público, no qual “estaria a posição de prostituta e a imagem de 

uma mulher perniciosa, que é desprestigiada socialmente pela sua atividade social e que, 

ao contrário, contribuiria para a desarticulação de uma possível ordem familiar.” (ibid.). 

Essa percepção, motivadora da campanha de que trata esse artigo, se estende para 

além dos estudos em linguística, lexicografia ou semântica. Em trabalho ensaístico que 

reflete as condições de produção atuais, Buarque e Schuback recorrem ao modelo de 

formulação do dicionário, e reproduzem sentidos possíveis para “mulher” no corrente 

cenário político brasileiro, no que denominam Desbolsonário de Bolso, produzindo assim 

um dicionário a partir de falas do Presidente Jair Bolsonaro e seus apoiadores, sem no 

entanto deixar de denunciar a concordância entre tais falas e os sentidos correntes nos 

dicionários: 

 

Desbolsonário de Bolso: 

 

Mulher. 1. Apelido de fraca, fraquejada, naturalmente fadada ao fracasso e a salários bem mais baixos do 

que os mínimos salários que costumam ser pagos por empregadores – com exceção de algumas poucas, 

pois, afinal, como diz Bolsonaro demonstrando espanto e surpresa: “Tem muita mulher competente por 

aí!”. 2. Único verbete do dicionário de língua portuguesa consultado pelos bolsonaristas, que inclui como 

principais acepções: mulher à toa, mulher da rua, mulher da vida, mulher da zona, mulher perdida, mulher 

vadia, mulher errada, mulher do fandango, mulher de má nota (cf. Dicionário da língua portuguesa, verbete 

“mulher”)  
 

Fonte:  Buarque e Schuback, (2019) 

 

Ao solicitar que confiram no dicionário da língua portuguesa o verbete mulher, as 

autoras intersecionam o discurso dicionarístico clássico aos discursos em voga na política 

brasileira, representado no conservadorismo de costumes e ideias que caracterizam o 
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posicionamento do presidente da república. As autoras materializam assim o 

funcionamento que dá título à obra (Desbolsonário de Bolso), mas dessa vez, 

denunciando o enraizamento do posicionamento machista nas práticas de produção de 

dicionários; de longas datas, como observamos em Garcia (2017). 

Buscando relacionar essa memória contribuições recebidas na campanha de 

reformulação, buscamos relacionar esses dizeres aos lugares adjacentes de esposa, mãe, 

santa... em separação ao que a eles se opõe, buscando compreender em que consiste essa 

oposição. Efetuamos operações de recortes nos dizeres, desrespeitando a concatenação 

de unidades de definição (uma mesma definição encaminhada pode ter sido recortada em 

diferentes eixos), excluindo repetições e reproduzindo dizeres conforme essa 

especificidade (reiteração de fêmea/esposa/mãe/santa; ou negação dessa condição). 

Essa organização constitui assim um gesto interpretativo não exaustivo dos 

sentidos em circulação nas formulações enviadas pelos colaboradores, e se faz a partir do 

entrecruzamento dessa memória cristalizada nos dicionários e as condições de produção 

em que se estabelecem essas relações. Obtivemos assim 83 fragmentos, dos quais 

apresentamos no quadro 6 uma amostra resultante de um gesto de 

interpretação/categorização desses fragmentos. 

 

Quadro 6:  Colaborações para elaboração do verbete mulher 

 

Eixo 1 – reiterações de sentidos clássicos redutores ou depreciativos 

Um fragmento de negação/protesto/ 

questionamento em relação à campanha;  
- Isto é estúpido. 

Dois fragmentos que demonstram 

rancor/desprezo pela figura feminina; 

- Ser que amua, faz birras quando não lhe fazem a 

vontade, ama poses e a aparência, e é forte quando 

sabe que alguém a irá defender. 

- Ser manipulador, com mania de grandeza, 

naturalmente egocêntrico. 

Três fragmentos que apresentam que colocam 

a mulher no lugar de objeto de desejo/sedução;  

- Bela, deliciosa e sofredora. 

- Mulher é a 8ª maravilha do mundo. 
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Trinta e quatro fragmentos filiados a imagem 

FÊMEA/ESPOSA/MÃE/SANTA – que 

organizados do eixo biológico para o sagrado, 

admitem uma progressão que permite enxergar 

o deslizamento metafórico produzido por esse 

encadeamento; 

- [Biologia] Mamífera primata, bípede, com 

capacidade de fala, que constitui o género humano, do 

sexo feminino e adulto. ≠ Homem. 

- Ser humano que tem a capacidade de gerar uma 

nova vida dando continuidade à espécie humana. 

- Mãe: Já Jesus Cristo nas bodas de Caná lhe chama 

mulher Líder: Maria Madalena foi apóstola do mesmo 

e com grande relevância. Boa Serena. 

- Deusa, Perfeição, harmonia. 

Eixo 2 – tentativas rupturas com os sentidos clássicos 

Dezoito fragmentos que apresentam termos de 

apreço e exaltação pela figura feminina, 

contrastando com os termos que davam ênfase 

à imagem de prostituta na página inicial da 

campanha (trazida dos exemplos da 

formulação e posta em evidência na página 

inicial e no material de divulgação da 
campanha); Esses fragmentos foram 

organizados de forma a progredir das 

características mais ligadas ao eixo 1 (beleza, 

sensibilidade, afeto, magia) para características 

mais voltadas ao mundo do trabalho (força, 

capacidade, liderança) 

majestosa/soberana/misteriosa/enigmática; 

- Ser extremamente lindo e forte que reúne todas as 

qualidades e nenhum defeito, e ai de quem disser que 

é apenas uma pessoa do sexo feminino. 

- Aquela que pode. Pode sim, até porque o que 

mulher mais pode é poder. Poder dizer, poder fazer, 

poder sentir. 

- Liderança. 

- Poderosa, empreendedora, multifacetada, 

corajosa, forte. 

Cinco fragmentos que enfatizam a participação 

da mulher no mundo do trabalho, articulando-

se progressivamente com os ressaltam 
características positivas de mulher, e dando 

especial ênfase para a “multifuncionalidade” 

desta; e apresentando marcas da condição de 

dupla jornada assumida pela inserção da 

mulher do mercado de trabalho sem a 

desobrigação pelo trabalho doméstico 

tradicionalmente a ela destinado; 

- MULHER é ser TUDO e FAZER TUDO SEMPRE 
com um sorriso, porque MULHER nasceu para ser 

SUPER:MÃE, ESPOSA, PROFISDIONAL, AMIGA... 

- Pau para toda a obra. Tem pluri-emprego, em casa, 

fora de casa e acompanhante! Caro vassoura e 

esfregona de luxo!. 

Seis fragmentos que se articulam em torno de 

questões de gênero, rompendo com atributos 

exclusivamente biofisiológicos, e com sentidos 

que definem mulher em relação a um homem.  

- Marida. Que as mulheres casadas também têm 

direito a um termo que as defina, sem sentido de 

propriedade.  

- pessoa cuja identidade de género corresponde ao 

termo.  

- Pessoa do sexo feminino casada com uma pessoa 

do sexo feminino.  
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Catorze fragmentos que ressaltam a condição 

de luta, superação, desigualdade em que se 

encontra a mulher, funcionando como denúncia 

dessas condições. 

 

- Escrava 

- forte, luta pelos seus valores e objetivos, nunca 

desistindo de chegar onde ambiciona, mesmo que 

implique fazer o impossível. 

- Ser humano que merece respeito e direitos como os 

outros; Pessoa não inferior a outras pelas suas 

condições biológicas. 

- Pessoa que sustenta o mundo mas não tem o devido 

reconhecimento. 

- Pessoa que lutou e luta atualmente por igualdade 

de direitos e deveres com o homem, sendo que já 

nasceu sem os mesmos direitos. 

 

 

Fonte: elaborada pelo autor a partir de https://www.palavramulher.pt/ Acesso em 20 maio 2019 

 

Com esse gesto de análise, organizamos as falas partindo da própria negação da 

pertinência da campanha, o que significa reiterar os sentidos clássicos já em circulação, 

chegando àquelas que expressam a questão da luta por direitos e denúncia da 

desigualdade, demonstrando relações entre as falas que ressaltam características vistas 

como positivas, que deslizam da afirmação da essência feminina, ligadas à beleza e 

sentimentalismo, ao mundo do trabalho, e suas desigualdades. 

Embora, ao ignorarmos fragmentos repetidos, tenhamos deixado de notar a 

preponderância estatística de certas zonas de sentido, podemos observar que há ênfase 

em sentidos que se articulam em torno de uma imagem sublime de mulher. A aba “MAIS 

USADAS” exibe as palavras que mais se repetiram nas definições enviadas, reproduzidas 

na figura 9: 
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Figura 5: Palavras mais usadas nas definições colaborativas de mulher 

 

 

Fonte: https://www.palavramulher.pt/. Acesso em 20 maio 2019 

 

Das 32 palavras apresentadas pela campanha como “mais usadas”, apenas 

“multifacetada” e “forte”68 rompem com o circuito esposa/mãe/santa. sobejando termos 

que se ligam à memória de uma mulher feliz e servil. Esse funcionamento é apontado por 

Dela Silva, Daróz, e Carneiro (2017), em texto sobre a construção de sentidos de mulher 

e beleza, como constitutivo daquilo que deve e pode ser dito sobre a mulher: 

no fio do discurso, temos, assim, dizeres que deslizam: de atributos que 

destacam características como a força e o poder da mulher, e que, 

condizem com discurso de afirmação de seus direitos (...) para um dizer 
sempre já lá a respeito do ser mulher, que constitui o feminino por 

oposição ao masculino, ao associá-lo a qualidades como delicadeza, 

leveza e graça (DELA SILVA, DARÓZ e CARNEIRO, 2017, P. 42). 
 

As contribuições enviadas pelos leitores/colaboradores do dicionário Priberam 

(denominadas na campanha por “definições”) inscrevem-se assim nessa discursividade, 

 
68 Outros sentidos podem questionados em termos como “lutadora”, “vencedora” e “corajosa”; mas esses 

sentidos estão também muito arraigados à imagem da mulher que “luta por seu lar”, “luta por seus filhos”, 

“luta contra as tentações”, não descolando necessariamente do lugar tradicionalmente atribuído à mulher. 
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fazendo aflorar sentidos constitutivamente contraditórios e demarcatórios das 

possibilidades de práticas sociais também contraditórias. A afirmação de que “o papel da 

mulher mudou” carece de ser confrontada a tais contradições, e a luta, posta 

discursivamente pelas colaborações deve comparecer como constitutiva desse lugar em 

construção, afinal, se o papel da mulher já mudou, em que consiste essa luta que 

comparece como necessária à definição de “mulher”? 

Vejamos, portanto, como tais sentidos comparecem ou não na formulação final do 

verbete – que, para nossa surpresa, não é reproduzido no site da campanha de 

reformulação, que exibe apenas a versão anterior e as colaborações recebidas, produzindo 

o efeito de que as contribuições, exibidas na aba “definições” substituem a redação final 

do verbete, apagando, ali, o resultado do trabalho da equipe responsável pela 

reformulação do verbete. 

 A fim de compreender o processo de produção de sentidos que se produzem na 

revisão de dizeres sobre a mulher, passamos ao cotejamento entre versões que precediam 

a campanha e a nova formulação. 

 

 

Definição passada: 
 

mu•lher 

(latim mulier, -eris) substantivo feminino 

1. Ser humano do sexo feminino. 

2. Pessoa adulta do sexo feminino. 

3. Pessoa do sexo feminino casada com outra, em relação a esta. = CÔNJUGE, ESPOSA 

4. Pessoa do sexo feminino com quem se mantém uma relação sentimental e/ou sexual. = COMPANHEIRA 

Palavras relacionadas: mulherzinha, mulherinha, vampe, meretriz, marafona, lambisgóia, femeaço. 

 

Fonte: https://www.palavramulher.pt. Acesso em 20 maio 2019 

 

Definição atual: 

mu·lher  

(latim mulier, -eris). 

substantivo feminino 

1. Ser humano do sexo feminino ou do gênero feminino (ex.: o casal teve três filhos: duas mulheres e um 

homem; a mulher pode ovular entre a menarca e a menopausa; mulher transgênero). 

2. Pessoa do sexo ou gênero feminino depois da adolescência (ex.: a filha mais nova já deve estar uma 

mulher). = MULHER-FEITA, SENHORA 
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3. Pessoa do sexo ou gênero feminino casada com outra pessoa, em relação a esta (ex.: o padre declarou-

os marido e mulher). = CÔNJUGE, ESPOSA 

4. Pessoa do sexo ou gênero feminino com quem se mantém uma relação sentimental e/ou sexual (ex.: eu 

e minha mulher escolhemos não casar) = COMPANHEIRA, PARCEIRA 

5. Conjunto de pessoas do sexo ou .gênero feminino (ex.: defesa dos direitos da mulher). 

adjetivo de dois gêneros 

6. Que tem qualidades ou atributos considerados tipicamente femininos (ex.: considera-se muito mulher em 

tudo). 

 

de mulher para mulher • Entre mulheres, com frontalidade e franqueza, de modo .direto (ex.: vamos falar 

de mulher para mulher; conversa de mulher para mulher). 

mulher da vida • [Depreciativo] • [Depreciativo] Meretriz, prostituta. 

mulher de armas • [Figurado] • [Figurado] Aquela que demonstra coragem, força, espírito de luta (ex.: é 

uma mulher de armas que luta persistentemente .por seus valores e .objetivos). = CORAJOSA, 

GUERREIRA, LUTADORA 

mulher de Deus • [Figurado] • [Figurado] Aquela que é bondosa, piedosa. 

• [Informal, Figurado] • [Informal, Figurado] Locução, usada geralmente de forma vocativa, para exprimir 

impaciência ou espanto (ex.: preste atenção, mulher de Deus!). 

mulher de Estado • [Política] • [Política] Líder que governa com competência, empenho e conhecimento 

dos assuntos políticos (ex.: a antiga primeira-ministra foi uma grande mulher de Estado). = ESTADISTA 

mulher de lei(s) • Aquela que é especialista em leis. = ADVOGADA, LEGISTA 

mulher de letras • Literata, escritora. 

mulher de negócios • Aquela que se dedica profissionalmente a .atividades empresariais ou comerciais, 

gerindo o seu negócio ou o de outrem. = EMPRESÁRIA 

mulher de partido • [Política] • [Política] Aquela que participa .ativamente na vida e nas decisões do grupo 

político a que pertence (ex.: acima de tudo, é uma mulher de partido, apesar de não conviver bem com a 

disciplina partidária). 

• [Antigo, Depreciativo] • [Antigo, Depreciativo] Meretriz, prostituta. 

mulher fatal • Mulher muito sensual e sedutora. = VAMPE 

mulher pública • Aquela que desempenha funções de interesse público, sobretudo na política ou na 

administração de um Estado ou de um país (ex.: como mulher pública, a vereadora defendeu sempre os 

interesses da população que a elegeu). 

• [Antigo, Depreciativo] • [Antigo, Depreciativo] Meretriz, prostituta. 

 

Palavras relacionadas: mulherzinha, mulherinha, feminino, mulheraça, mulheril, supermulher, mulherada 
 

Fonte: https://dicionario.priberam.org/mulher. Acesso em 20 maio 2019 
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Da leitura dos verbetes na relação com a campanha analisada, elencamos 6 

considerações pontuais que põem em jogo as discursividades envolvidas no embate entre 

as formas editoriais e colaborativas de autoria: 

A primeira: das 32 palavras listadas entre as mais usadas pelos 

leitores/colaboradores, (2 substantivos e 30 adjetivos) apenas “mulher” e “pessoa” 

participam das formulações definitórias, (mas já constavam da definição anterior) e 

“lutadora” e “sincera” encontram assonância nos exemplos apresentados, nas locuções: 

“mulher de armas”, onde comparece “espírito de luta” e em “de mulher pra mulher” em 

que comparece “com frontalidade e franqueza, de modo direto”. 

 Há, portanto, pouca recobertura de termos entre o “colaborativo” e o “editorial”, 

prevalecendo esse último; no entanto, a exibição do quadro com palavras mais usadas 

produz o efeito de consideração dessa contribuição, como se houvesse dependência entre 

o resultado final do verbete e o que se apresenta nesse quadro; o que seria problemático 

e redutor. 

O quadro produzido com as palavras representa uma versão idealizada de mulher 

(feliz, bela, linda, serena, amável, bondosa, corajosa, multifacetada...) que mais diz à 

mulher o que ela deve ser do que caracteriza o conjunto de mulheres, uma vez que deixa 

de fora a mulher triste, a mulher feia, a mulher agitada, a mulher grosseira, a mulher que 

pensa em si mesmo, a mulher que tem medo, a mulher focada... 

A segunda consideração: As definições de 1 a 4 mantêm a mesma estrutura das 

definições anteriores à campanha, adicionadas da expressão “ou gênero” – em 

complementação a designação de sexo; o que encontra amparo em cinco fragmentos de 

nossa listagem, nos quais se questiona filiação de sentidos estritamente biofisiológica. 

Aqui se observa que o contraste entre a designação biofisiológica e a socio 

histórica contemplada no designativo de gênero se dá por extensão e não por ruptura: 

acrescenta-se a ideia de gênero, ao mesmo tempo em que se fortalece a de sexo biológico, 

o que pode ser notado nos exemplos já da primeira entrada: “o casal teve três filhos: duas 

mulheres e um homem; a mulher pode ovular entre a menarca e a menopausa; mulher 

transgênero” em que se destacam atributos biosexuais – ter filhos como marca de casal, 

ovular – para depois adicionar a mulher transgênero que frustra as expectativas 

inicialmente levantadas, e que aparece apenas como locução, sem ocupar a função de 

sujeito sintático de uma oração. 

Terceira consideração: Do campo “palavras relacionadas” de onde se 

reproduziram os termos que sustentam a campanha de reformulação – os quais são 
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exibidos circularmente na primeira página de apresentação - apenas “marafona, 

lambisgóia, femeaço” foram suprimidas da versão reeditada. Mulherzinha e mulherinha 

continuam relacionadas como palavras relacionadas, e vampe e meretriz se deslocaram 

para as explicações de locuções que se seguem às definições, respectivamente em “mulher 

fatal” e “mulher da vida”. 

O efeito no verbete é símile do efeito de looping que as (re)introduz: o termo 

pejorativo sai de cena, mas retorna na sequência, o que deixa de circular não são os termos 

pejorativos sobre a mulher, mas somente aqueles de menor uso. A própria insistência em 

retomar “mulher fatal” e “mulher da vida”, ou retomar o sentido “antigo” de “mulher 

pública”, todos marcados como pejorativos, mas atrelados ao sentido de “mulher”, produz 

efeitos quanto ao lugar social ocupado pela mulher. 

Quarta consideração: A entrada 5 - conjunto de pessoas do sexo ou gênero 

feminino - apresenta uma definição que não é sugerida em nenhuma das colaborações, o 

de “mulher” enquanto, conjunto, coletivo, categoria – o que se confirma no exemplo 

formulado nessa entrada: “defesa dos direitos da mulher” - único a se deslocar da acepção 

de fêmea/esposa/mãe/santa. 

Ao evocar a “defesa dos direitos” diz-se, sem se dizer, do ataque a esses direitos, 

colocando o sentido de “mulher”, enquanto conjunto, atrelado à luta (defesa x ataque) 

pelos direitos que lhe são negados, comparecendo ali sentidos que se sustentam em 13 

fragmentos produzidos na campanha de reformulação, como em “Pessoa que lutou e luta 

atualmente por igualdade de direitos e deveres com o homem, sendo que já nasceu sem 

os mesmos direitos”, permitindo que no verbete se produza o efeito de resistência dado 

pela desestabilização do sentido de mulher: pessoa cujos direitos não são garantidos. 

Quinta consideração: A entrada 6 recorre às coisas a saber – o já-dito pelo qual, 

considerando a existência do adjetivo “mulher”; que designaria o “tipicamente feminino” 

– convocando uma memória discursiva do que seria esse tipicamente feminino – como se 

nesse tipicamente não operasse a contradição entre o que se estabiliza socialmente, 

produzido submissão e dominação, e os sentidos de resistência, que caracterizam a luta 

contra esse lugar preestabelecido. 

“Tipicamente feminino” irá assim produzir sentidos inerentes à posição de quem 

tipifica essa feminilidade – o que é apagado no dicionário pelo efeito ideológico de que 

“todos sabem” o que é tipicamente feminino. Contra essa evidência, trazemos como 

ilustração a frase estampada em camisetas e cartazes que, num efeito de desidentificação, 
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conclamam: “lute como uma garota”, no qual “como uma garota” denuncia a instabilidade 

do que seria “tipicamente feminino”. 

Sexta consideração: A consulta ao verbete “homem” no mesmo dicionário revela 

um paralelismo significativo. Excetuando as definições que apresentam “homem” como 

designativo da espécie humana, há uma rigorosa semelhança na estrutura sintática e 

lexical nas designações, num efeito de busca de construção de igualdade pela estrutura 

linguística designativa. E.g.: (Pessoa do sexo ou gênero masculino casada com outra 

pessoa, em relação a esta (ex.: o homem divorciou-se da mulher). = CÔNJUGE, ESPOSO, 

MARIDO” / Pessoa do sexo ou gênero feminino casada com outra pessoa, em relação a 

esta (ex.: o padre declarou-os marido e mulher). = CÔNJUGE, ESPOSA. 

Nesse caso, produz-se na busca da igualdade de tratamento, o apagamento da 

diferença e, em especial do histórico que constitui essa diferença. Vejamos: 

 

de mulher para mulher 

• Entre mulheres, com frontalidade e franqueza, de modo direto (ex.: vamos falar de mulher para mulher; 

conversa de mulher para mulher). 

 

de homem para homem 

• Entre homens, com sinceridade e de modo direto (ex.: conversar de homem para homem; diálogo de 

homem para homem). 

 

As definições acima são marcadas pela equivalência entre as construções. No 

dicionário Priberam, frontalidade é designado como qualidade do que é frontal, o que por 

sua vez remete à sinceridade. Há paralelismo sintático e lexical no desenvolvimento das 

locuções, no entanto a diferença de sentido entre elas não é apagada: enquanto “de homem 

pra homem” carrega a ideia de confrontamento, desafio, acerto de contas... “de mulher 

pra mulher” compreende cumplicidade, sororidade e intimidade, (podendo deslizar para 

o “tipicamente feminino” que se apresenta no slogan de uma rede varejista de vestuário 

feminino). Tal diferença de sentido ocorre em função das posições sócio-históricas que 

constituem o escopo de significação presentes nessas construções, o que não pode ser 

captado sem a menção a tal historicidade. 

Finalmente, ao pensar a relação entre colaboratividade e autoria institucional no 

funcionamento do dicionário enquanto instância de regulação do sentido, concluímos que 

o confrontamento entre os dizeres produzidos pelos leitores/colaboradores e a formulação 

final do verbete permite perceber que há pouca porosidade entre a colaboração e a 
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formulação final: o filtro fino dos editores que prioriza a estabilidade das formulações 

típicas de dicionário deixa de fora muitos sentidos levantados, que ficam subtendidos pelo 

“tipicamente feminino” ou “defesa dos direitos” 

A advertência de Haroche, Henry e Pêcheux, (2007) para as limitações uma 

semântica estrutural baseada no delineamento de traços semânticos se mostra 

extremamente produtiva na análise em questão: os efeitos de sentido decorrentes da 

historicidade das posições socias não podem ser captados por tais procedimentos: é na 

exposição das contradições entre aquilo que significa diferente na identidade estrutural 

que se pode captar as nuances de sentido. 

Dar a “mulher” o mesmo tratamento sintático lexical dado a “homem” é 

insuficiente para lhe garantir o necessário status de igualdade: é na exposição das fraturas 

da língua que a luta, reivindicada em fragmentos que buscam romper com os sentidos 

tradicionais de mulher, pode ganhar forma significante, o que não acontece na formulação 

em análise, em que as condições de desigualdade e dominação que historicamente 

constituem o sentido de “mulher” se reduz à menção à “defesa dos direitos da mulher”. 

Por outro lado, a própria existência de uma campanha de formulação, o acréscimo 

da noção de gênero, de “conjunto” exemplificado pela “defesa dos direitos”, e a inclusão 

de acepções oriundas do mundo do trabalho desvinculadas do trabalho sexual ou 

doméstico já representam um espaço ao contraditório que não comparece na definição 

anterior, que dava como estabilizado o lugar da mulher. 

Se podemos questionar inicialmente se o papel da mulher mudou, (e em que 

consiste essa mudança), podemos também considerar que a ampliação da materialização 

das contradições nessa formulação representa um processo - constitutivamente 

contraditório - de (necessidade de) mudanças na percepção desse lugar: talvez a maior 

mudança seja a percepção da necessidade de mudanças; e essa percepção é marcada no 

fio discursivo da formulação do verbete. 

A análise da campanha de reformulação do verbete “mulher” no dicionário 

Priberam permite, portanto, perceber o modo como os dicionários editoriais online 

passam a incorporar recursos de colaboratividade, permitidos pelo digital, para 

produzirem o efeito de unanimidade/universalidade que abraça as contradições à que abre 

espaço, sem, no entanto, perder o efeito de coesão que caracteriza esse tipo de produção. 

 Por sua vez, na seção 4.3 tratamos especificamente dos efeitos da 

colaboratividade em dicionários produzidos sem o efeito de centralidade de uma equipe 

editorial que assume esse lugar de autor. 



134 

 

4.3  Dicionários colaborativos  

 

A colaboratividade é uma marca característica da dicionarização online, e atinge 

seu ponto culminante com a produção dos dicionários cem por cento colaborativos, o que 

substitui o lugar do autor especialista pelo autor coletivo. Ainda que o processo editorial 

seja normalmente realizado por um coletivo, esse tipo de coletividade produz uma 

identidade, uma assinatura que responde pelos sentidos produzidos, o que diferencia esse 

processo da coletividade irrestrita produzida na internet. 

Nesse processo, o efeito de coesão produzido pelo lugar do nome de autor/equipe 

editorial é substituído pelo efeito de coerência difusa que se dá entre posições 

concorrentes assumidas pelos diversos autores/colaboradores, de modo que as possíveis 

incoerências materializadas no fio do discurso são de antemão atribuídas a esse processo 

de compartilhamento da autoria. 

 Essa modalidade de produção é sustentada pela arquitetura cliente/servidor que 

permite o gerenciamento dos bancos de dados textuais de forma independente da 

apresentação final ao leitor. 

 

A Web 2.0 poderia, então, ser entendida como um deslocamento dos aspectos 

mais técnicos – o software que a suporta – para uma experiência de utilização 

enquanto plataforma através da qual são distribuídos serviços, orientados para 

o utilizador, em permanente transformação (uma espécie de beta perpétuo), 

com características novas [...] que se viriam a tornar verdadeiras pedras 

angulares neste conceito: maior controlo por parte do utilizador, maior 

personalização dos conteúdos e serviços, a participação, a inteligência 

colectiva, a fragmentaridade/atomização/modularidade da informação, ligada 
de modo fluído e recombinável, granularidade, etc (MOTA, 2009, p.13). 

 

Foi essa arquitetura que propiciou a existência da WEB 2.0, com serviços de 

buscadores, redes sociais, blogs, compartilhadores de vídeos... todos esses serviços são 

caracterizados pelo armazenamento de dados do cliente no computador remoto e sua 

distribuição em rede; também assim funcionam os sites de conhecimento colaborativo, 

como a enciclopédias, fóruns, e os dicionários online. 

Analisando discursivamente a autoria colaborativa na Wikipédia, Henge (2016) 

afirma que: 

A autoria colaborativa, aqui tomada sob o prima da materialidade de seu 

funcionamento, permite ampliar a discussão acerca da circulação dos discursos 

no espaço virtual, quando convoca a relação entre enunciados, formulações, 

saberes e conhecimento postos no jogo de forças que constrói, no fio do 

discurso, um verbete sob o efeito de saber sobre num discurso sobre o registro 

de todo conhecimento do mundo (HENGE, 2016, p.47, itálicos da autora). 
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Para Henge, o confronto de forças discursivas na escrita colaborativa produz 

conflitos de interpretação que “emergem como mecanismos de edição: alteração, 

reversão, acréscimos ou ainda vandalismo/exclusão; que nada mais são do que confrontos 

discursivos funcionando no jogo de forças de regulação e acomodação dos sentidos no 

texto” (HENGE, 2016, p.52). 

Do ponto de vista da produção metalinguística, podemos compreender, na 

substituição do especialista pelo dizer que emerge da coletividade, o efeito de completude 

de um saber que não se reduz a um ponto de vista, bem como o de possibilidade de ruptura 

com a estabilização produzida pelo efeito autor, que deve, ao dizer de um lugar 

determinado, se limitar às exigências impostas por essa determinação. 

Nesse tipo de produção, encontramos traços do que Colombat, Fournier, Puech 

(2017, p. 67) tomam como uma linguística popular. Segundo os autores “essa expressão 

designa as representações ‘espontâneas’, ‘naturais’ que os sujeitos falantes e os grupos 

elaboram em relação à linguagem, às línguas, aos fenômenos linguísticos às regras gerais 

de comunicação” (COLOMBAT, FOURNIER, PUECH, 2017, p. 67). 

Os autores prosseguem explanando que 

 

os conjuntos de fenômenos variados que todos testemunham ser de um 
interesse prático mais que teórico para o funcionamento linguístico desenha os 

limites muito vastos de uma cultura linguística ou linguageira que se confunde 

com operacionalização prática das competências epilinguísticas presentes em 

todas as culturas tanto escritas como orais. Isso reforça a ideia segundo a qual 

antes, fora ou ao lado da linguística “erudita” dos gramáticos e dos linguistas 

a atividade de linguagem é uma atividade em parte regulada por sua própria 

representação (COLOMBAT, FOURNIER, PUECH, 2017, p. 68, itálico dos 

autores) 

 

Os dicionários colaborativos cuidam assim dessa representação/regulação da 

linguagem que escapa ao especialista, permitindo a materialização de regras, formas de 

uso e produção de efeitos de sentido que muitas vezes não compareceriam nos 

instrumentos editoriais, ou reproduzindo interpretações do que neles se apresenta, 

ressignificando essas representações e materializando seus efeitos. 

Nos processos de produção colaborativa de dicionários, dois modos de formulação 

podem ser observados nos mais representativos dicionários que adotam esse método de 

composição: o Wikcionário e o Dicionário inFormal. 

 No primeiro modo de formulação, o Wikcionário segue o modelo Wikipedia, 

mantendo equipe de editores e permitindo sobre-edições para um texto. O trabalho de 

edição produz assim a tentativa de unidade entre os sentidos antagônicos que se somam, 

produzindo, nesse processo, o efeito de autoria. 
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Na sobreposição de dizeres, o enunciado é por vezes formulado a partir desse 

processo de edição, que procura produzir unidade aos fragmentos que se ancoram em 

diferentes posições (muitas vezes produzidos por diferentes colaboradores, mas não 

necessariamente, dado que a divisão é uma propriedade discursiva do sujeito). Esse 

processo se assemelha ao processo editorial clássico, com substituição do lugar do 

especialista pelo colaborador, que produz em sua formulação o efeito de autoria unívoca. 

A principal diferença entre esse processo colaborativo e o editorial consiste na 

abertura da obra para constantes reedições; o leitor que quiser imprimir outro 

posicionamento à definição oferecida é convidado a assumir o lugar de autor-colaborador, 

editando a versão atual e produzindo novos sentidos; no entanto, essa participação é 

armazenada no banco de dados e passível de ser desfeita por outro colaborador ou 

recusada por grupos de moderação (colaborativos) que gerenciam os conteúdos do 

Wikcionário e da Wikipédia. 

No segundo modo de formulação, o Dicionário inFormal não possui equipe de 

revisão nem possibilidade de edição. Nesse sistema, novas colaborações se somam às 

anteriores, produzindo uma infinidade de entradas que se organizam pelo julgamento dos 

leitores/consulentes (são as “curtidas” ou “likes” que determinam a ordem que uma 

entrada é apresentada. As entradas são muitas vezes identificadas, no entanto o efeito de 

autoria que prevalece é o da colaboratividade, na personalização do dicionário, de modo 

que se produzem enunciados do tipo “segundo o Dicionário inFormal...” 

Em análise sobre a relação do falante com a língua nesse processo de 

instrumentação linguística produzido pelo Dicionário inFormal, Oliveira (2014) nomeia 

o lugar a ser ocupado pelo produtor de verbetes desse dicionário de “falante-lexicógrafo 

inFormal"; a análise produzida pela autora contrapõe os processos de produção 

dicionarística tradicional e informal: 

 

 No Dicionário inFormal, a acumulação de definições abre para uma certa 

reversibilidade entre os interlocutores: eu leio a sua definição, e proponho 

outra; sei que ambas estarão presentes. A polissemia do objeto de discurso, 

[...], é aberta. No Dicionário tradicional, ao contrário, o discurso é 

tendencialmente autoritário. Somente aquele que tem o saber reconhecido de 

estudioso da língua tem o direito a dizer sobre ela. O objeto do discurso (da 

definição), ainda que presente, se projeta como neutro, assim como a própria 

definição. A possibilidade de contraponto entre os modos de saber e de poder 

dizer a língua entre as obras tradicionais (com o seu mérito próprio) e o 

Dicionário inFormal produz um lugar de reflexão sobre a língua nacional e de 
apropriação desta língua pelo falante (OLIVEIRA, 2014, n.p.). 
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A autora chama ainda a atenção para o aspecto não normativo reivindicado pelo 

dicionário, que em sua apresentação ao convocar a participação do leitor, diz de si: “O 

Dicionário inFormal é do caralho! Ali não existem definições certas ou erradas, mas 

definições da vida real para o português.”69 No entanto, como é constitutiva a 

contradição nos processos discursivos, os processos colaborativos não escapam ao 

imaginário de uma língua correta e com formas únicas de dizer. 

Esse funcionamento pode ser observado, por exemplo, na busca pela expressão 

seje menas, bordão que articula a norma popular, vetada nos instrumentos linguísticos 

tradicionais, ao efeito de menosprezo às formas femininas, dadas como inferiores numa 

formação social de base patriarcal, produzindo um efeito de sobreposição de diminuições 

de modo que a forma interditada menas70 é menor que menos. 

 Notamos que de fato o modo de dicionarização inFormal rompe com o 

estabilizado, sendo o único dicionário a registrar a expressão: 

 

SEJE MENAS 

- Meme utilizado na Internet, é empregado para mandar alguém "parar de ser chato". 

- Nossa, como você está chato hoje. Seje menas, amigo, seje menas. 

 

No entanto, ao serem consultados os termos “seje” e “menas” foram encontradas 

as seguintes formulações: 
 

 

SEJE 

- Maneira errada de se grafar ¨seja¨. O termo ¨seje¨ não existe (VIDE TSP). O correto é ¨seja¨. 

 

 

MENAS 

- A palavra menas não existe na Língua Portuguesa, portanto, não podemos classificá-la como o 

feminino de MENOS. Trata-se de uma hipercorreção gramatical que realizamos por conta própria. 

- Havia menas pessoas na festa do que o esperado. 

 

 

 

69 https://www.dicionarioinformal.com.br. Acesso em 21 dez 2019. 

70 Registramos que foi necessário retornar por vezes a grafia “menas" nessa página, sempre substituída 

automaticamente por “menos” pelo editor de texto. 
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Em comparação com outras formas de dicionarização, o dicionário inFormal se 

diferencia por trazer como verbetes formas não padrão da língua, mesmo que sob a 

designação de erro, enquanto os demais dicionários informam que a palavra não foi 

encontrada; sendo que duas variações merecem ser notadas: 

i.  o dicionário Dicio, que após dizer que a palavra não foi encontrada sugere 

uma seção de dúvidas de português que ensina, inclusive em videoaula, que a palavra seje 

deve ser substituída por seja71; e, 

ii.  o Wikcionário72, que após perguntar “se você não quis dizer sete”, registra 

que seje comparece como exemplo de um outro verbete: linguicida, evocando para o 

falante das variedades não padrão a imagem de assassino da língua. 

Tratando especificamente do Dicionário inFormal, há nos verbetes seje e menas a 

contradição com a autodescrição fornecida pelo dicionário, uma vez que tais entradas são 

organizadas a partir da normatividade. Há nelas a projeção contraditória do Formal no 

inFormal, marcada pelo F maiúsculo que não deixa esquecer que o processo de descrição 

das informalidades é sempre em relação ao formalizado, fazendo do registro do informal 

um gesto de formalização. 

Vejamos, na subseção 4.3.1 como esse processo de formalização opera sobre 

termos interditados que sancionam em determinadas esferas de linguagem usos cujas 

práticas devem ser restringidas. Nos voltando para o funcionamento do registro de termos 

tabus, ligados à sexualidade, a fim de compreender como a produção de dicionários 

colaborativos produz efeitos sobre esse funcionamento. 

 

4.3.1  A interdição de sentidos nos verbetes buceta e caralho 

 

Na organização das análises que compõem a presente tese, tomamos como 

critério base compreender como os dicionários online proporcionam modos de registro 

de sentidos que não comparecem/compareceriam em dicionários impressos; de modo que 

que neles se registram pontos sensíveis do dizer; termos que funcionam/funcionariam sob 

alguma espécie de censura ou interdição. Tal funcionamento pode ser especialmente 

 
71 https://www.dicio.com.br/pesquisa.php?q=seje Acesso em 17 dez 2018. 

72 https://pt.wiktionary.org/w/index.php?search=seje&title=Especial%3APesquisar&go=Ir&ns0=1 Acesso 

em 17 dez 2018. 
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percebido nos dicionários colaborativos, que têm por proposta extrapolar os limites de 

registro dos dicionários editoriais. 

Apresentamos, assim, uma reflexão sobre os registros das designações dadas aos 

órgãos sexuais nesses dicionários, em comparação com as formas tradicionais de 

dicionarização. Apresentando para tal, uma pequena reflexão sobre o funcionamento 

discursivo semântico gramatical dessas palavras estabelecemos uma relação entre esse 

funcionamento discursivo e a noção de hiperlíngua desenvolvida no capítulo 2. 

A questão da denominação dos órgãos sexuais pode num primeiro momento ser 

analisada pelo que se costuma designar em algumas áreas da linguística por “palavras 

tabu” ou “tabuísmos”. O Dicionário de Linguística, de Jean Dubois (et al.), analisa a 

existência de “palavras tabus (tabus sexuais, religiosos e políticos)”, cujo emprego 

ensejaria “a rejeição do falante pelo grupo social ou, pelo menos, a depreciação então 

ligada a seu comportamento” (DUBOIS, 2012, p. 542). 

Discursivamente, nos interessamos aqui pela historicidade do tratamento dado a 

essas nomenclaturas em diferentes processos de significação. Petri (2018a), em 

comunicação pessoal, relata a identificação, em sua pesquisa, da existência de prefácios 

em dicionários do sec. XIX que afirmam não registrar entre seus verbetes, palavras que 

designam os órgãos sexuais, uma vez que sua inclusão estimularia práticas indesejadas, 

o que seria, segundo a pesquisadora, marca de uma formação discursiva da moral na 

elaboração de tais dicionários. 

Para Possenti, (2017) “O que faz uma palavra ser inadequada não tem sido um 

problema da linguística: um palavrão segue regras fonológicas, morfológicas e sintáticas” 

O autor cita Paveau73 para afirmar que “quem define o que é palavrão é a sociedade” e 

aponta os estudos da autora sobre os folklinguistics “como uma evidência de que há uma 

relação entre valores sociais e língua” (p. 06), o que, a nosso ver faz da instrumentação 

da língua meio de controle das práticas sociais. 

Já Caetano (2015) cita o psicanalista Arango, para quem o palavrão é sinônimo 

de palavra obscena, uma vez que viola as regras da cena social. “palavrões sempre 

mencionam partes do corpo, secreções ou comportamentos que suscitam desejos 

sexuais”74. Para Arango, essas palavras deviam ser incluídas nos “dicionários das 

 
73 PAVEAU, Marie-Anne. Linguagem e moral: uma ética das virtudes discursivas. Trad. de Ivone 

Benedetti. Campinas, SP: Editora da Unicamp, 2015. 

74 ARANGO, A.C. Os palavrões: Virtudes terapêuticas da obscenidade. Trad. Jasper Lopes Bastos. São 

Paulo: Brasiliense, 1991. p. 13 
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taciturnas academias do idioma” pois representam o vocabulário legítimo da vida 

cotidiana (CAETANO, 2015, p 84). Caetano conduz ainda sua reflexão para a 

historicidade das práticas de censura, afirmando que: 

 

Os palavrões são considerados termos chulos para muitos, talvez por fazerem 

referências a partes íntimas do corpo humano ou ao ato sexual. É possível fazer 

essa relação por meio das vozes sociais ressoantes da repressão tradicional da 

Igreja que condenava a exposição do corpo ou a sexualidade. Dessa forma, é 

possível perceber que a própria noção do termo chulo tem por si só uma zona 

de tensão entre vozes que elegem o que é socialmente aceito e o que é 
rechaçado pela sociedade (CAETANO, 2015, p 86). 

  
Já Carvalho (2015) registra a experiência sobre o obsceno infantil realizada em 

um trabalho de campo em uma escola particular de ensino fundamental de participavam 

18 crianças entre 6 e 7 anos (16 meninos e 2 meninas), segundo a autora, 

 

No conceito construído coletivamente por essas crianças, implicadas junto a 

seus pares numa investigação sexual infantil, um palavrão é uma palavra 

arbitrariamente inventada por um outro (por Deus ou pela cultura), que elas 

não sabem o que significa (embora alguns desconfiem que se refira à realidade 

de seus corpos), mas que alguém decide que é feia. Para elas, a seleção das 

palavras feias é comunicada às crianças como num segredo compartilhado. 

Prosseguem entendendo que tais palavras não devem ser faladas porque são 
feias e falá-las consistiria em má educação, já que possuem potencial para 

ofender alguém[...] as crianças se colocam no lugar daquele que não sabem 

(CARVALHO, 2015, p. 11). 

 

Podemos então estabelecer uma relação entre os processos de interdição que 

regem o funcionamento das palavras tabu, segundo as leituras apresentadas acima, e o 

conceito de hiperlíngua, de Auroux, considerando que i) Há um conhecimento na língua 

que determina que certas palavras não sejam ditas em certos lugares ou a partir de certas 

posições. ii) Esse conhecimento é sócio historicamente construído. E, iii) Esse 

conhecimento é ensinado e aprendido. 

Por sua vez, Valença (2014) ao analisar discursivamente o apagamento dos 

palavrões nas gravações comerciais do funk proibidão, aponta o uso do palavrão como 

marca da constituição do sujeito. O autor analisa o funcionamento específico do processo 

de produção de sentido nessas músicas, nas quais, mesmo após a substituição do palavrão 

por expressões comercialmente aceitáveis, persiste a marca desse lugar discursivo que 

continua a produzir sentido pelo retorno do palavrão na sobreposição das letras proibidas 

quando cantadas pelo público, nos shows contratados pela versão comercial da gravação. 

O processo de interdição que se manifesta no funcionamento do palavrão envolve, 

portanto, aspectos ligados à distribuição desigual da possibilidade de uso dessas palavras 

em diferentes esferas discursivas, e sua (não) menção nos dicionários pressupõe o 
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funcionamento da proibição como instância produtora de sentido. A questão que nos 

move, portanto, liga as diferenças estabelecidas entre os modos de dicionarização 

editorial e colaborativo a esses processos em que o sentido se produz (também) pela 

interdição. 

Para a definição das chaves de busca que compõem o corpus dessa subseção, 

consideramos a pesquisa realizada por Braga (2008), tese doutoral que, apoiada na análise 

de conteúdo, levantou e analisou uma série de designações dadas aos órgãos sexuais, 

verificando constar nas três primeiras posições em número de ocorrência, para os órgãos 

sexuais feminino e masculino respectivamente os termos: perereca, chana, buceta, pau, 

pinto, caralho. 

Dessas palavras, considerando o buscador do Google como princípio 

organizador do discurso lexicográfico na internet, selecionamos buceta e caralho, por 

serem aquelas que, digitadas no Google retornaram conteúdo de caráter erótico-sexual 

em suas primeiras ocorrências; diferentemente dos demais, que retornaram outros 

sentidos na página inicial de buscas. 

Iniciamos nossa análise pelo termo buceta, considerando a questão do feminino 

que vem orientando as análises desse capítulo, para, na sequência, contrapor os resultados 

obtidos com os resultados do termo caralho, para identificarmos o que é próprio da 

relação de gênero nos processos de dicionarização dessas palavras. 

Antecipamos, desde já, a proeminência dos dicionários colaborativos dentre os 

processos de dicionarização analisados (o que justifica a análise aqui proposta enquanto 

modo de compreensão desses dicionários) uma vez, que, como veremos, neles se 

manifestam sentidos que não comparecem nos dicionários tradicionais. Por sua vez, a 

consideração do Google como um dicionário automatizado não se mostrou produtiva para 

a chave de busca buceta, uma vez que essa não ativa a função dicionário, nem nenhuma 

função assistente. 

Registrada assim a ausência do termo buceta no Dicionário Google, 

identificamos que o verbete boceta reproduzido por esse dicionário diverge do dicionário 

Houaiss apenas pela descrição das rubricas, abreviadas nesse último e em datações das 

ocorrências catalogadas, presentes no Houaiss e suprimidas no Google, que repete 

integralmente as formulações e exemplos oferecidos pelo Houaiss, motivo pelo qual 

consideramos que não há nesse processo nenhuma ruptura, mas apenas gerenciamento do 

banco de dados lexicográfico produzido de forma editorial. 
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O verbete buceta também não comparece no dicionário Houaiss, e das entradas 

apresentadas para boceta, a quarta apresenta – sob a rubrica de “brasileirismo” e 

“tabuísmo”, e da datação do séc. XVIII - o correspondente vulva, única designação de 

conotação sexual. Considerando o vazio deixado pela relação sinonímica que pouco 

esclarece, adotamos o método de leitura proposto por Petri (2018) denominado “palavra-

puxa-palavra, pelo qual as entradas de interesse em um verbete são tomadas como novas 

consultas, de modo que se analisam as relações entre os verbetes interligados pelos 

processos de remissão. 

Por tal princípio, tomamos vulva como nova chave de busca nesse dicionário 

(Houaiss), a qual comparece sob a rubrica de “anatomia” e se restringe à descrição 

anatômica do órgão sexual feminino, desta, arremetemos para genital, que retorna 

sentidos ligados à procriação. 

 

Dicionário Houaiss
75

 
 

BOCETA: 

substantivo feminino 

1 caixinha redonda, oval ou oblonga, feita de materiais diversos e us. para guardar pequenos objetos 

 ‹uma b. de confeitos› 

2 (1899) B, MAD caixa de rapé 

3 B, MAD bolsa de borracha para guardar fumo 

4 (sXVIII) B; tab. vulva 

5 AGR; P variedade de tangerineira 

6 (1911) PSC; B tipo de aparelho de pesca 

 

VULVA 

substantivo feminino ANAT 

conjunto das partes externas dos órgãos genitais femininos dos mamíferos [Na anatomia humana, compre

ende o monte pubiano, os grandes e pequenos lábios, o clitóris, o vestíbulo da vagina, as 

glândulas de Skene, as glândulas de Bartholin, a abertura da uretra e a vagina.] 
 

GENITAL 

adjetivo de dois gêneros 

1 relativo a geração 

2 que gera; que se destina à procriação ‹órgão g.› 
 

 

O mesmo procedimento foi adotado para os dicionários Caldas Aulete Digital e 

Michaelis, que também não registram buceta, e trazem no conjunto de sentidos para a 

boceta as mesmas acepções encontradas no Houaiss (com exceção de 5 – “variedade de 

tangerina”), no entanto, no Caldas Aulete o correspondente vulva aparece na primeira 

entrada (também marcado como tabu), conferindo maior destaque a esse sentido, e no 

 
75 https://houaiss.uol.com.br/pub/apps/www/v3-3/html/index.php#2. Acesso em 13 jul. 2018.   
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Michaelis a palavra vulva, destacada em azul, consiste num link para a abertura desse 

verbete, sugerindo mais fortemente a necessidade de remissão. 

Na leitura das remissões estabelecidas pelo método palavra-puxa-palavra, os 

verbetes do dicionário Caldas Aulete produziram as mesmas sequências, e o mesmo efeito 

de sentido que no Houaiss, em que se encadeiam buceta – vulva – genital – procriação. 

Já o dicionário Michaelis não repete esse ciclo, oferecendo em vulva, já encaminhada pelo 

hiperlink em buceta, uma série de designações para o órgão sexual feminino que 

ultrapassam a descrição anatômica indicada em sua rubrica: 

 

Dicionário Michaelis
76

 
 

VULVA 

sf 

ANAT Conjunto dos órgãos sexuais externos femininos, situados na abertura que leva à vagina; aranha, 

babaca, bacorinha, boceta, perereca, perseguida, pipiu, pomba, preciosa, prexeca, quirica, racha, tabaca, 

xana, xandanga, xenhenhém, xibiu, ximbica, xiranha, xiri, xota, xoxota. 

 

Além do conjunto de designações apresentado, outra mudança é significativa na 

definição de vulva: em vez de “órgãos genitais” tal qual encontramos no Dicionário 

Google, Caldas Aulete e Houaiss, o dicionário Michaelis apresenta “órgãos sexuais”. 

Alterando o circuito palavra-puxa-palavra, que passa a ser assim composto: buceta – 

vulva – sexual – sexo: 

 

Dicionário Michaelis 

SEXUAL 

se·xu·al 

(cs). 

adj m+f 

1 Relativo a sexo. 

2 Que tem sexo. 

3 Que caracteriza o sexo: Órgãos sexuais 

 

SEXO 

se·xo 

(cs). 

sm 

 
76 https://michaelis.uol.com.br.  Acesso em 13 jul. 2018.   
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1 ZOOL Conjunto de caracteres, estruturais e funcionais, segundo os quais um animal é classificado como 

macho ou fêmea. 

2 Conjunto de características anatomofisiológicas que distinguem o homem e a mulher: Sexo masculino; 

sexo feminino. 

3 BOT Caráter ou estrutura das plantas ou de seus órgãos de reprodução, que as diferencia em masculinas 

e femininas. 

4 Instinto genésico, atração sexual ou sua manifestação na vida e na conduta: Ele exala sexo. 

5 Conjunto de qualidades físicas que despertam o apetite sexual. 

6 Os órgãos sexuais externos do homem e da mulher; genitália. 

 

EXPRESSÕES 

Sexo anal: relação sexual que envolve a introdução do pênis no ânus do(a) parceiro(a). 

Sexo grupal: relação sexual entre mais de duas pessoas. 

Sexo oral: relação sexual que envolve o uso da boca para estimular os genitais do(a) parceiro(a). 

O belo sexo: Vo sexo fraco. 

O sexo forte: os homens. 

O sexo fraco: as mulheres; o belo sexo, o sexo frágil. 

O sexo frágil: Vo sexo fraco. 

Fazer sexo: ter relações sexuais; copular. 

 

O par opositivo “órgãos genitais” x “órgãos sexuais” marca assim um 

deslizamento que desatrela vulva da exclusividade da função reprodutiva, manifesta nos 

primeiros dicionários citados (Google, Houaiss, Caudas Aulete), que pela remissão a 

genital, era designada como “que gera; que se destina à procriação”, designação que se 

constitui a partir de uma memória cristã católica do sexo enquanto ato reprodutivo, como 

expresso na encíclica papal Humanae Vitae, do Papa Paulo VI, de 1968, e ainda em vigor, 

que toma a relação sexual como “atos, com os quais os esposos se unem em casta 

intimidade e através dos quais se transmite a vida humana”77. 

O verbete sexo do dicionário Michaelis não deixa de evocar uma memória de sexo 

como reprodução, incluindo entre seus sentidos o de genitália. No entanto o faz por uma 

memória da biologia enquanto ciência, numa relação que evoca a ideia de um instinto 

reprodutivo. Há na formulação desse verbete manifestações de fraturas de sentido de 

modo que, embora o verbete seja constituído a partir da noção de sexo como reprodução, 

ele manifeste sentidos que rompem com essa ideia, como mostramos no quadro 7: 

 

77 http://www.vatican.va/content/paul-vi/pt/encyclicals/documents/hf_p-vi_enc_25071968_humanae-

vitae.html. Acesso em 05 jan. 2020. 

https://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-brasileiro/sexo/#remissao-1
https://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-brasileiro/sexo/#remissao-1
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Quadro 7: divisão de sentidos no verbete sexo no dicionário Michaelis 

 

Marcas de filiação a sexo como 

reprodução 

Marcas de ruptura com sexo como 

reprodução 

de caracteres, estruturais e 

funcionais 

macho ou fêmea 

características 

anatomofisiológicas 

órgãos de reprodução 

Instinto genésico 

Genitália 

copular 

apetite sexual 

Sexo anal / introdução do pênis no 

ânus 

Sexo grupal / mais de duas pessoas 

Sexo oral / o uso da boca 

estimular 

Fonte: o autor 

As marcas apontadas como de ruptura com a noção de sexo como reprodução 

constituiriam uma ponte entre sexo e sexualidade, noção que é apagada no verbete sexual 

e que poderia relacionar vulva a desejos e necessidades que não se ligam diretamente à 

ideia de reprodução. “Apetite sexual” e “estimular” produzem no verbete uma ligação 

entre sexo e prazer que sustenta a presença de “sexo anal”, “sexo grupal” e “sexo oral” 

no corpo do verbete, no entanto, não comparece ali nenhuma marca de “sexo vaginal” 

enquanto fonte de prazer/desejo. 

Mesmo possibilitando rupturas com a noção reprodutiva de sexo, a sexualidade 

feminina é apagada no circuito boceta – vulva – sexual – sexo ensejada pelos verbetes do 

dicionário Michaelis. O sexo feminino só comparece no verbete para assumir as 

qualificações de “belo”, “fraco” e “frágil” – em oposição a “sexo forte” que caracteriza o 

masculino. 

Constrastivamente, a leitura do verbete caralho permitiu observamos algumas 

diferenças nas formas de dicionarização do masculino. Enquanto o verbete Boceta 

conserva definições arcaicas e fora do uso do português brasileiro (caixinha redonda, 

bolsinha, porta-rapé; todas já abandonadas em função do caráter sexual assumido pela 

palavra), caralho é apresentado somente como sinônimo de pênis e como interjeição de 

espanto, raiva ou admiração. 

Quanto ao circuito palavra-puxa-palavra, o único dicionário que produz um 

paralelismo no modo de formulação de boceta e caralho é o dicionário Houaiss, que traz 
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para caralho a designação pênis e para ela órgão genital, reservando a esse verbete a 

mesma relação com sexo enquanto atividade reprodutiva que se observou em boceta. 

Assim como em boceta, o Dicionário Google reproduziu exatamente as mesmas 

entradas apresentadas pelo Houaiss, no entanto, ao lado do quadro que exibia a função 

dicionário, diferentemente do espaço em branco encontrado em boceta o Google produz 

um recorte automatizado da Wikipédia: 

 

Figura 6: Dicionário Google e recorte automatizado para a palavra caralho 

 

 

Fonte: https://www.google.com/search... Acesso em 27 dez 2019 

 

No recorte automatizado produzido pelo Google, Caralho designa “o membro 

viril masculino”. Por sua vez, o próprio Dicionário do Google traz entre as acepções de 

viril as formulações: “com características que são consideradas como próprias do homem; 

másculo, varonil” e, sob a rubrica por extensão: “dotado de coragem, energia, vigor; 

destemido, forte” – apontando como próprio da sexualidade masculina tais atributos e 

reservando a mulher o lugar do sexo frágil, dominado. 

Já o dicionário Michaelis traz como diferença em relação ao verbete boceta, ao 

lado da designação de pênis um exemplo dotado de sensualidade: 
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Dicionário Michaelis
78

 

CARALHO 

ca·ra·lho 

sm 

VULG V pênis, acepção 1: “De vez em quando, jogo os cabelos para trás, para que ele veja a tatuagem na 

nuca e para que os cabelos façam leve massagem no caralho do sujeito” (ILB)79 

[...] 

 

Desse modo, através do exemplo, os aspectos da sexualidade que não comparecem 

no verbete boceta são introduzidos já no corpo do verbete, independendo da remissão aos 

outros termos para que esse efeito se manifeste. 

Por sua vez, no dicionário Caldas Aulete é a remissão a pênis que produz uma 

mudança no trajeto de produção de sentido permitido pelo processo palavra-puxa-palavra. 

Enquanto vulva recebe a designação de órgão genital, pênis é designado como órgão 

sexual, rompendo nessa palavra o ciclo que estabelecia a memória exclusiva de aparelho 

reprodutor, já que, diferentemente do dicionário Michaelis, o Caldas Aulete traz nas 

entradas do verbete sexo as palavras: sexualidade; sensualidade; erotismo; lascívia; 

luxúria, produzindo no fio do discurso um efeito de deslizamento dos órgãos reprodutores 

para órgãos do prazer. 

 

Dicionário Caldas Aulete 

SEXO 

(se.xo). 

[cs] 

sm. 

1. Conjunto de características que, nos seres humanos, nos animais e nas plantas, distinguem o sistema 

reprodutor, seus contrastes e suas interações (sexo feminino/masculino). 

2. Conjunto de pessoas que pertencem ao mesmo sexo: Só vendia roupa íntima para o belo sexo. 

3. Bras. Órgão sexual, masculino ou feminino; GENITÁLIA: Deixou o sexo à mostra. 

4. Ato ou prática sexual: Fez sexo com a colega. 

5. Psi. Comportamento humano com relação à libido; SEXUALIDADE 

 
78 https://michaelis.uol.com.br.  Acesso em 13 jul. 2018.   

79 O exemplo do dicionário Michaelis remete, pela abreviatura ILB na forma de link, a: BRANDÃO, 

Ignácio de Loyola. O anônimo célebre. São Paulo: Global, 2002. 

https://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-brasileiro/p%C3%AAnis/
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6. Psi. Tendência a realçar a vida e experiência sexual; SENSUALIDADE; EROTISMO; LASCÍVIA; 

LUXÚRIA: Só pensa em sexo. 

[F.: Do lat. sexus, us.] 

Fazer sexo 

1 Ter relações sexuais. 

As características sexuais de um ser humano, cujo conjunto chamamos de ' sexo', são, na reprodução, 

transmitidas geneticamente pelo resultado da combinação do par de cromossomos que determina o sexo. 

Toda mulher tem um par de cromossomos X, e todo homem tem um cromossomo X e um Y. Assim, se na 

combinações de cromossomos do feto resultar um par XX, este será do sexo feminino; se resultar um par 

XY, será do sexo masculino. Os órgãos do sistema reprodutor da mulher são o ovário, as trompas e o útero 

(e a vagina como receptáculo do pênis e do sêmen na relação sexual); os do homem são os testículos e a 

próstata (e o pênis como penetrador na vagina e ejaculador do sêmen na relação sexual). Os caracteres 

sexuais secundários são determinados pelos hormônios feminino (o estrogênio) ou masculino (a 

testosterona). Há casos em que não há prevalência determinante de elementos determinadores da 

sexualidade, o que pode levar à existência no mesmo indivíduo de órgãos reprodutores de um sexo e 

caracteres secundários de outro (como no hermafroditismo, homossexualismo etc.). 

 

O gesto analítico produzido pelo processo palavra-puxa-palavra permite observar 

diferentes modos de produção de sentido para buceta e caralho, demonstrando que nesse 

último comparecem sentidos constituídos na distribuição desigual dos papeis sexuais 

masculino e feminino em nossa sociedade. No entanto, a necessidade de recorrermos a 

esses trajetos de leitura demonstra que os sentidos ligados a sexualidade nas palavras tabu 

permanecem velados nesses verbetes, exigindo o processo remissivo como meio de 

acesso a tais sentidos. 

Na leitura isolada dos verbetes buceta e caralho, mais que silenciamento, 

produz-se o efeito de equivalência de um para um entre boceta = vulva,  e caralho = pênis; 

apaga-se assim que no interditado opera significação, uma vez que a vulgaridade produz 

sentido, e esse sentido não é captado pelos recursos dos dicionários, que, ancorados no 

efeito de autoria, se reservam às “formulações desejáveis” na língua. 

Passando à análise dos dicionários colaborativos, observamos que na ruptura com 

o que permanece velado nos dicionários editoriais, a colaboratividade, enquanto método 

de produção de dicionários, demonstra a possiblidade de uma relação outra com a 

linguagem, permitindo que a vulgaridade interditada nas produções editoriais produza 

efeitos de sentidos na formulação dos verbetes. 

O primeiro marco produzido por essa forma de dicionarização está no registro da 

forma buceta – produzindo o par opositivo boceta/buceta, sendo esta última forma a que 
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carrega na vulgaridade a força produtiva de uma memória que passa pela eroticidade, 

excitação, sensualidade, desejo e prazer sendo essa forma diretamente ligada ao registro 

linguageiro das práticas sexuais. 

Esse funcionamento pode ser mostrado pela digitação da palavra buceta no 

Google, que, nesse caso, se limita, a cumprir a função buscador (sem ativar nenhum 

assistente), indicando sites que mencionam a palavra buceta, sendo que na primeira 

página do buscador, cem por cento dos links apresentados encaminhavam a vídeos 

pornográficos. 

Por sua vez, o parônimo boceta ativa a função dicionário, e logo abaixo, links para 

dicionários online, o que já demonstra que a forma buceta é que comparece nos sites 

eróticos e pornográficos, confirmando seu lugar na relação com a interdição que faz dessa 

forma, a que nos interessa primeiramente como objeto de pesquisa. 

Essa oposição entre boceta e buceta aparece já na primeira designação do 

Wikcionário, que inicia seu verbete pelo alerta de que se trata de palavras diferentes que 

não devem ser confundidas: 

 

 

Wikcionário
80

 

 

BUCETA 

Não confundir com boceta. 

Interjeição [editar] 

bu.ce.ta 

1. (coloquial e obsceno) expressão de raiva, descontentamento, insatisfação, frustração 

Substantivo [editar] 

bu.ce.ta, feminino 

1. (Brasil, coloquial, obsceno    ) vagina, vulva 

Sinônimos [editar] 

• De 1: vide lista de sinônimos em Wikisaurus:buceta. 

Expressões [editar] 

• chave de buceta: 

 

 

  

 
80 https://pt.wiktionary.org. Acesso em 14 dez. 2018 

https://pt.wiktionary.org/w/index.php?title=buceta&action=edit&section=2
https://pt.wiktionary.org/w/index.php?title=buceta&action=edit&section=3
https://pt.wiktionary.org/wiki/Predefini%C3%A7%C3%A3o:escopo#Como_usar
https://pt.wiktionary.org/wiki/vagina
https://pt.wiktionary.org/wiki/vulva
https://pt.wiktionary.org/w/index.php?title=buceta&action=edit&section=4
https://pt.wiktionary.org/wiki/Wikisaurus:buceta
https://pt.wiktionary.org/w/index.php?title=buceta&action=edit&section=5
https://pt.wiktionary.org/wiki/chave_de_buceta
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CHAVE DE BUCETA 

Locução substantiva[editar] 

chave de buceta, feminino 

1. (obsceno e gíria) experiência proporcionada por mulher durante o ato sexual penetrativo que faz o 

recipiente ficar cativo ao desejo do prazer que traz 

2014, Gregorio Duvivier, Put some farofa, Editora Companhia das Letras, página: ? 

Quer conquistar o Walter? Dá uma chave de buceta. 

1988, ABC do Fausto Wolff, L&PM Editores, página: 199 

Levou de cara uma chave de buceta que nunca mais largou a senhora 

2005, Cyana Leahy, 106 falas de amor: (e seus cenários), Cyana Leahy Ediçőes, página: 176 

uma chata que fodia que nem gente grande, mas não morei junto, apenas parei na dela, chave de 

buceta. 

2. (obsceno e gíria) ato de contrair os músculos vaginais e excercer pressão sobre algo posicionado no 

canal genital feminino 

3. (obsceno e gíria) usar-se de favores sexuais para conquistar favores diversos, como presentes por 

exemplo 

 

BOCETA 

bo.ce.ta, feminino, singular 

1. caixa pequena 

2. caixa para se guardar rapé 

3. (obsceno e coloquial) órgão genital feminino (vagina). 

 

O alerta quanto a não confundir boceta com buceta produz efeitos bastante 

interessantes, especialmente quando confrontamos a definição de buceta com a terceira 

entrada do verbete boceta do mesmo dicionário, que apresenta “órgão genital feminino 

(vagina)” – formulação que contrasta com a definição de buceta: “vagina, vulva” pela 

omissão da expressão “órgão genital” – a qual remete aos efeitos de sexo como atividade 

reprodutiva conforme trabalhamos nos dicionários editoriais. Não confundir boceta com 

buceta é não abrir mão dos sentidos chulos atribuídos ao segundo, que promove sua 

sexualização. 

Essa sexualização se marca ainda pela remissão à expressão “chave de buceta”, 

em que, ao mesmo tempo em que atribui um caráter ativo da mulher no sexo vaginal (em 

oposição à passividade que muitas vezes nomeia a posição de quem recebe o pênis no ato 

sexual), coloca a mulher no lugar daquela que usa o sexo para dar prazer, podendo mesmo 

“usar-se de favores sexuais para conquistar favores diversos”, como formula a última 

concepção. 

https://pt.wiktionary.org/w/index.php?title=chave_de_buceta&action=edit&section=2
https://pt.wiktionary.org/wiki/caixa
https://pt.wiktionary.org/wiki/rap%C3%A9
https://pt.wiktionary.org/wiki/%C3%B3rg%C3%A3o
https://pt.wiktionary.org/wiki/vagina
https://pt.wiktionary.org/wiki/%C3%B3rg%C3%A3o
https://pt.wiktionary.org/wiki/vagina
https://pt.wiktionary.org/wiki/vagina
https://pt.wiktionary.org/wiki/vulva
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Assim como na Wikipédia o dicionário inFormal registra os verbetes buceta e 

boceta, apresentando respectivamente 69 e 24 definições para cada um desses verbetes 

(motivo pelo qual nos restringiremos a reproduzir apenas as 5 primeiras definições, que 

ocupam esse lugar pelo saldo de aprovações, representado pelo sinal ). O elevado 

número de definições, que se diferenciam mais pela exemplificação que pelas definições 

apresentadas, se dá muito mais pelo efeito de identificação produzido pela possibilidade 

de se falar sobre o sexo, do que propriamente por diferenças de sentido nas definições. 

Podemos observar já na primeira definição apresentada, e por reiteradas vezes ao 

longo das 69 definições, que a dicionarização produzida nesse modelo corresponde a uma 

inscrição da posição sujeito nessa discursividade, no processo de significar a si próprio 

pela manifestação do desejo sexual produzido pelos sentidos em jogo. Essa inscrição é 

marcada por verbos na primeira pessoa, sinais de exclamação que materializam 

emotividade e formulação de questões em discurso direto, que materializam o sujeito da 

enunciação no fio do discurso. 

 

Dicionário inFormal
81

 

BUCETA 

69 Definições encontradas. 
 

Buceta 

Significado de Buceta Por Marcelo (SP) em 28-02-2007 

Uma das inúmeras gírias utilizadas para definir o órgão sexual feninino, provavelmente a mais popular. 

- Meu sonho é vê-la pelada, com a buceta raspadinha. 

- Ele tirou uma foto com a camêra digital da buceta dela. 

- Mas que bela Mulher!!! Deve ter uma buceta maravilhoso! 

- Adoro buceta!! Sou loco por buceta!! Quero buceta e mais buceta!! 

- Será que aquela mulher ruiva tem a buceta ruiva também? 

- vivo em função de bucetas 

 3320  633 
 

2. Buceta 

Significado de Buceta Por Marcelo (RJ) em 25-06-2007 

A palavra correta é boceta e era o nome de uma caixinha onde se guardava o fumo de rolo, no século XIV 

e, como o pênis era também chamado de "fumo", daí a correlação. 

-Deixa eu guardar meu fumo na sua buceta? 

 1674  393 
 

3. Buceta 

 
81 https://www.dicionarioinformal.com.br. Acesso em  14 dez. 2018 

javascript:void(0)
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Significado de Buceta Por Jackson (SP) em 06-07-2007 

Interjeição de raiva. 

-buceta! Errei de novo! 

 1099  495 
 

4. Buceta 

Significado de Buceta Por Major da SS (DF) em 19-09-2008 

Aquilo que os emos (ditos do sexo masculino), não gostam. 

Choro só de pensar em uma bucetinha. 

 828  387 
 

5. Buceta 

Significado de Buceta Por WILLIAM JORGE ROSSI (SP) em 13-12-2008 

Além de VAGINA designação em anatomia, portanto, científica do órgão sexual feminino, era o nome com 

o qual também se designava uma pequena BOLSA para guardar moedas. Popularmente tem mais os 
seguintes nomes, não mencionados: priquita (ao dizerem "periquita" no NE), sumidouro, engolidor de rola, 

abrigo de rola, agasalho de cacete, perdição, big-mack, hamburguer, ninho de passaralho, gruta do prazer, 

monte de vênus, gruta do amor... 

Ao ver as cenas eróticas do filme, sua vagina se entumesceu, lubrificando-se de modo a prepara-la para 

uma penetração, como se fôra a próxima parceira do galã, o que deixou a sua calcinha muito molhada... 

574  144 

 

Essa marcação do lugar do sujeito é também marcada pelo contraste no dizer do 

outro, como observamos na definição 4 “Aquilo que os emos (ditos do sexo masculino), 

não gostam”. Desse modo, questiona-se a sexualidade de um grupo para afirmar a sua, o 

que se confirma pelo exemplo. A preocupação com a sexualidade alheia nessa definição 

como um sintoma da inscrição de uma imagem de si próprio é reforçada pelo pseudônimo 

do autor da definição, que assina o verbete como “Major da SS (DF)”, identificando-se 

como membro de um dos mais importantes exércitos nazistas de Adolf Hitler. 

Registramos ainda, nesse processo de dicionarização a prevalência desse lugar 

discursivo que define o órgão sexual feminino a partir do seu desejo (a buceta a ser 

definida é sempre a de outra pessoa) as únicas exceções a esse padrão são as definições 

37 e 56, marcadas pela expressão “minha buceta” nos exemplos produzidos, e que jogam 

com a noção arcaica de buceta como bolsa ou caixa, para produzir ambiguidades: 

 

Dicionário inFormal
82

 

BUCETA 

37. Buceta 

Significado de Buceta Por Aleida Athayde (SP) em 30-03-2008 

 
82 https://www.dicionarioinformal.com.br. Acesso em  14 dez. 2018 
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Em português  

Diminutivo de bolsa, terminação eta= diminutivo. 

Palavra original bolceta, em portugues brasileiro se abrasileirou como boceta : bolsinha, caixinha, 

saquinho e tornou-se o nome carinhoso dado aos lábios vaginais. 

Guardei algumas moedas em minha buceta. 

[...] 

56. Buceta 

Significado de Buceta Por Kakal (AL) em 21-10-2009 

O que antigamente as mulheres usavam para guardar coisas, e hoje utilizam para ganhar dinheiro. 

EX. 1: Não lembro onde deixei minha buceta cheia de coisinhas. 

 

Ex. 2: Quem quer minha buceta? Tá baratinha hoje! 

 

Essas entradas diferem, por exemplo com uma definição apresentada no Urban 

Dictionary, dicionário colaborativo da língua inglesa que inspirou o funcionamento do 

Dicionário inFormal: 

 

Urban Dictionary83 

PUSSY sex 

An amazing womanly organ pleasure center, feels good when licked, touched, massaged or twidled. 

I love my pussy! 

#vagina#twat#crotch#cunt#dick 

by Care Bear18 February 24, 201084 

 

 1183 273 

 

 A ausência de definições que sustentem a noção de sexualidade a partir da posição 

feminina é um sintoma das vozes que comparecem na dicionarização dos termos 

interditados. Por sua vez, das 79 definições para caralho, apenas a definição 24, 

reproduzida a seguir, caracteriza caralho como objeto de desejo sexual, (contrariamente 

ao que prevaleceu para as definições de buceta) Sendo que a maioria das definições 

 
83 https://www.urbandictionary.com/define.php?term=Pussy. Acesso em 05 jan. 2020. 
84 Em tradução livre, auxiliada pelo Google tradutor: 

BUCETA sexo 

Um incrível centro de prazer do corpo feminino, se sente bem quando lambida, tocada, massageada ou 

acariciada em movimentos circulares. 

Eu amo minha buceta! 

# vagina # vulgar # virilha # boceta # pinto 

por Care Bear18 24 de fevereiro de 2010 
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atribuíam um caráter não sexual para a palavra, referindo-se a caralho como sinônimo de 

qualquer coisa, posto de vigia no mastro do navio, adjetivo, advérbio ou interjeição. 

 

Dicionário inFormal 

CARALHO 

79 Definições encontradas. 

 

1. Caralho 

Significado de Caralho Por Adelson Mendes de Assis (SP) em 20-06-2008 

S.m.(o) . Cesta fixada no topo das antigas naus para vista dos marinheiros. 

CARALHO 

Segundo a Academia Portuguesa de Letras, CARALHO é a palavra com que se denominava a pequena 

cesta que se encontrava no alto dos mastros das caravelas, de onde os vigias perscrutavam o horizonte em 

busca de sinais de terra. 

O CARALHO, dada a sua situação numa área de muita instabilidade (no alto do mastro) era onde se 

manifestava com maior intensidade o rolamento ou movimento lateral de um barco. 

Também era considerado um lugar de castigo para aqueles marinheiros que cometiam alguma infracção a 

bordo. 

O castigado era enviado para cumprir horas e até dias inteiros no CARALHO e quando descia ficava tão 

enjoado que se mantinha tranquilo por um bom par de dias. Daí surgiu a expressão: 

-Vai pró caralho! 

Hoje em dia,CARALHO é a palavra que define toda a gama de sentimentos humanos e todos os estados de 

ânimo. 

Ao apreciarmos algo de nosso agrado, costumamos dizer: 

-Isto é bom comó caralho 

Se alguém fala conosco e não entendemos, perguntamos: 

Mas que caralho estás a dizer? 

Se nos aborrecemos com alguém ou algo, mandamo-lo pro CARALHO. 

Se algo não nos interessa dizemos: 

Isso não vale um caralho!. 

Se, pelo contrário, algo chama nossa atenção, então dizemos: 

Isso interessa-me comó caralho. 

Também são comuns as expressões: 

Essa mulher é boa comó caralho! (para definir beleza); 

Essa mulher é feia comó caralho (para definir falta de beleza); 

Esse filme é velho comó caralho (para definir idade); 

Essa mulher mora longe comó caralho (para definir distancia). 

Enfim, não há nada que não se possa definir, explicar ou enfatizar sem juntar um CARALHO. 

Se a forma de proceder de uma pessoa nos causa admiração dizemos:Este gajo é do caralho 

Se um comerciante está deprimido com a situação do seu negócio, diz: Estamos a ir pró caralho. 
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Se encontramos um amigo que há muito não víamos, dizemos: Onde caralho tens andado? 

É por isso que vos deixo este cumprimento do CARALHO e espero que o conteúdo agrade comó 

CARALHO, desejando que as vossas metas e objectivos se cumpram, e que a sua vida, agora e sempre, 

seja boa comó CARALHO. 

A partir deste momento poderemos dizer CARALHO, ou mandar alguém pro CARALHO com um pouco 

mais de cultura e autoridade académica ... 

E tenha um dia feliz! 

UM DIA DO CARALHO 

 1694 130 

2. Caralho 

Significado de Caralho Por Dicionário inFormal (SP) em 28-09-2006 

Expressão de surpresa, espanto. 

-Caralho, olha o tamanho daquele peixe!! 

 1649  348 

3. Caralho 

Significado de Caralho Por Dicionário inFormal (SP) em 28-09-2006 

Nome popular para pênis. 

A mulher disse que não importa o tamanho do caralho, mas sim a forma como é usado. 

 1128  299 

4. Caralho 

Significado de Caralho Por Dicionário inFormal (SP) em 28-09-2006 

Expressão de raiva. Serve para desabafar sentimentos de raiva, repúdio, desprezo. 

-O meu time perdeu novamente, mas que caralho!! 

 784  184 

5. Caralho 

Significado de Caralho Por Marcão (SP) em 12-06-2007 

Expressão que indica uma grande quantidade de coisas, ou pessoas, ou qualquer coisa. Normalmente 

precedida da preposição "prá". 

-Naquela esquina havia putas prá caralho. 

-Levei porrada prá caralho, quando xinguei o corinthiano viado no meio da Gaviões. 

 633  218 

 

[...] 

24. Caralho 

Significado de Caralho Por Dicionário inFormal (SP) em 18-05-2011 

Pinto, peniz, cassete, taióba, piru, pika, piu-piu, manaíba, mandioca etc... 

Hoje quero chupar seu caralho ! 

 15  11 
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Como vimos mostrando, apenas nos dicionários colaborativos a barreira da 

vulgaridade é quebrada, e os sentidos que não comparecem anteriormente são trazidos, 

não em sua potência máxima pela definição; mas sim, pelo estatuto dos exemplos. Não 

há nesses instrumentos o que Auroux apresenta como o contraexemplo; pelo contrário, 

multiplicam-se os exemplos numa tentativa de extrapolar o que não se pode definir: o 

erotismo, o desejo, as práticas sociais; só nos exemplos dos dicionários colaborativos 

irrompe o que está interditado nos demais. 

Em especial no dicionário inFormal, que não estabelece nenhum tipo de 

moderação e formatação para a produção dos verbetes, inscreve-se um sujeito que se 

distancia do especialista e produz sítios de significação em que sentidos em circulação na 

sociedade ganham lugar: o machismo, a homofobia, a necessidade e afirmação e as 

dúvidas quanto a própria sexualidade... 

No entanto, se há espaço para a vulgaridade e para os sentidos que nela se 

produzem, há também ali o silêncio: não há na designação do sexo masculino a mesma 

relação de eroticidade que se apresenta para “buceta”. A maior parte dos verbetes é 

produzida a partir da posição masculina; tanto para as definições do órgão feminino, 

quanto do masculino: são definições produzidas do lugar imaginário de homens hétero 

para homens hétero, o que também diz sobre que lugar está autorizado a produzir sentidos 

na sociedade. 

Na próxima sessão, em que tratamos dos dicionários automatizados, a força 

dessa organização social é percebida nos modos como a algoritmização da linguagem 

(re)produz sentidos, materializando na língua o funcionamento ideológico dessas 

práticas. 

 

4.4  Dicionários automatizados  

 

Levando em conta a discussão sobre instrumentação linguística e o 

desenvolvimento das tecnologias digitais de linguagem, tal qual desenvolvemos no 

capítulo 3, nesta seção, cuidaremos de mostrar, pela análise dos dispositivos de linguagem 

oferecidos pelo Google, que atualmente tal processo se dá em três níveis: 

1) o de gestão de bancos de dados de dicionários, na forma de apresentação do 

Dicionário Google; 

2) o próprio sistema de buscas do Google, que produz recortes para a indicação 

de sites, funcionando esses recortes como definições e ou exemplos; e 
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3) o de operações de recorte automatizado de enunciados definidores, que 

comparecem nas buscas como mecanismos de gestão lexicográfica. 

O funcionamento das ferramentas de linguagem do Google materializa as 

discussões sobre inteligência artificial desenvolvidas no capítulo 3 e representam o 

estágio das técnicas de inteligência artificial que caracterizariam a WEB 3.0. Tais técnicas 

podem ser reconhecidas na existência dos assistentes pessoais (Siri, da Apple; Cortana, 

da Microsoft; Alexa, da Amazon; Watson, da IBM; e Google), que têm seu funcionamento 

baseado em inteligência artificial. 

Faz parte desse funcionamento o pacote do Google que oferece informações 

automatizadas por geolocalização e perfil de buscas, oferecendo conteúdo personalizado 

e simulações de diálogo com o usuário. A inserção do componente metalinguístico nessas 

tecnologias faz com que a automatização da produção de metalinguagem passe a fazer 

parte das rotinas de produção de conhecimento por técnicas de inteligência artificial. 

Galli e Komesu (2013) tributam à Web 3.0 a emergência de uma noção de usuário 

das tecnologias dotada de poder, mais especificamente, de controle da informação (dos 

sentidos). 

O passo seguinte no processo das tecnologias digitais é conhecido como Web 

3.0 ou Web Semântica, já que os dados disponíveis na internet seriam nessa 

etapa do processo organizados por motores de busca que não mais se 

limitariam a armazenar e disponibilizar esses dados online, mas também a 

organizar a informação, num uso mais inteligente, segundo necessidades 

particulares de cada um. Assim, a distinção entre Web 2.0 e Web 3.0 consistiria 

na obtenção, no caso da segunda, de lista de respostas com soluções 

personalizadas para cada pergunta. A empresa transnacional Microsoft, por 

exemplo, ao anunciar, em junho de 2009, o lançamento do Bing, O novo motor 
de busca, procurou destacar que não se tratava de motor de pesquisa, mas de 

motor de decisão (decision engine), capaz de potencializar escolhas concretas 

que devem ser feitas individualmente pelo usuário da rede (KOMESU e 

GALLI, 2016, P. 170). 

 

 

Ao produzir um sistema capaz de gerenciar funcionamentos metalinguísticos e 

ocupar a posição de gestão dos dicionários, o Google passa a concorrer com os dicionários 

que oferece, ocupando ele mesmo o lugar de dicionário, uma vez que, ao oferecer seu 

próprio dicionário, oferece também a expectativa de soluções a dúvidas do campo lexical, 

substituindo por vezes a consulta a dicionários mesmo quando não apresenta sua 

formulação dicionarizada. 

É por esse motivo que nas próximas seções, daremos destaques respectivamente 

ao modo de composição do Dicionário Google; aos recortes apresentados nos links de 
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direcionamento para outras páginas, e, às operações de recorte automatizado que 

produzem enunciados definidores. 

 

 

4.4.1  O Dicionário Google e o Google como dicionário 

 

Em outubro de 2019, o verbete professora do Dicionário Google foi alvo de uma 

campanha de reformulação, que, diferentemente das movidas em prol dos verbetes 

mulher e família, não se tratava de uma ação de marketing movida pelos organizadores 

do dicionário, mas de uma campanha organizada por sindicatos e associações que 

solicitavam ao Google a mudança do conteúdo do verbete, eliminando de suas entradas a 

referência ao termo prostituta como designativo de professora. 

 

Figura 7: Definição de professora no Dicionário Google 

 

https://www.google.com/search... Acesso em 15 out 2019 

Tal relação entre professora e prostituta dicionarizada pelo Google se repete 

também no Dicionário Aurélio online e no Houaiss, que reproduz, na consulta a 
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professora, logo abaixo da designação de cunho sexual, o verbete professor, a que se 

vinculam sentidos de religiosidade, perícia, sabedoria, diplomação e ensino. A vinculação 

entre professora e prostituta retoma assim a dicionarização de mulher, que atrela 

historicamente a presença da mulher no espaço público à prostituição (GARCIA, 2017, 

p.81). 

A campanha pela alteração de professora repercutiu de tal modo que o Google se 

pronunciou sobre o fato, enunciando a respeito de seu dicionário, o que até então não 

havia acontecido. Tal pronunciamento consiste na primeira explicação do Google sobre 

o processo de produção de seu dicionário, que, como registrado, não possui prefácio ou 

sessão “sobre” que caracteriza o serviço oferecido. 

Em sua declaração o Google afirmou não ter gerência sobe o processo de 

definição, que é realizado por empresas parceiras, especializadas em lexicologia, mas no 

entanto, produziu a modificação solicitada. O jornal El País relata assim o posicionamento 

do Google: 

O assunto causou tanto mal-estar que o Google teve de voltar atrás. Quem fizer 

a busca a partir de agora, só verá a expressão “Mulher que ensina ou exerce o 

professorado”. De acordo com a assessoria do Google no Brasil, a ferramenta 
de pesquisa teve por todo o tempo como base o banco de dados de dicionários 

parceiros da plataforma. “Os resultados incluem usos coloquiais que podem 

causar surpresa, mas não temos controle editorial sobre as definições 

fornecidas por nossos parceiros que são os especialistas em linguagem”, 

informa a empresa. Foi a Oxford University Press, que trabalha com editores 

dos tradicionais dicionários do Brasil, quem forneceu a definição ao Google. 

Mas depois da polêmica, decidiu retirá-lo, ao menos, no mundo virtual.85 

 

As análises que vínhamos efetuando até o pronunciamento do Google sobre a 

composição de seu banco de dados lexicográfico já demonstravam que o gerenciamento 

lexicográfico efetuado pela empresa não se distinguia dos dicionários tradicionais, se 

limitando a repetir seus dizeres na maioria das consultas efetuadas. Com o 

pronunciamento efetuado, confirma-se que a inovação metalinguística produzida pelo 

Google não está na apresentação de seu dicionário, mas nas operações de recorte que 

realiza alternadamente/alternativamente em lugar de seu dicionário. 

 

 

85 PIRES, Breiller. Relação entre professora e prostituta sai do Google. Por que essas duas profissões estão 

juntas no dicionário? Jornal El Pais. Disponível em: 

https://brasil.elpais.com/brasil/2019/10/22/politica/1571779304_418066.html. Acesso em 13 dez 2019. 
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4.4.2  O buscador como dicionário: A Palavra Governabilidade86 

 

Na presente subseção apresentamos o modo pelo qual o próprio buscador Google 

produz efeito metalinguístico ao reportar em seus links, trechos dos sites referenciados, 

funcionando tais trechos como exemplos de uso do termo consultado. Numa consulta 

padrão por um item lexical, por vezes a apresentação do exemplo pode ser suficiente para 

a compreensão do uso desse item, suplantando a necessidade de consulta ao dicionário 

formalizado. 

A análise aqui ensejada é feita a partir da escolha da chave governabilidade, 

motivada pelo dizer do historiador Marcos Napolitano, que a qualifica como “palavra 

mágica em nosso vocabulário político” (NAPOLITANO, 2016, p.58), Para o historiador 

essa palavra esteve no epicentro dos processos de disputa de sentido na conturbada 

história da sucessão presidencial brasileira, por ocasião do golpe que destituiu a 

presidenta Dilma Rousseff de seu cargo. 

Na sequência das análises produzidas nesse capítulo, apresentamos aspectos da 

destituição do cargo da primeira mulher a alçar o cargo de presidência do Brasil, a qual 

mobilizou na língua a marcação dessa relação desigual de gêneros, ao optar pela forma 

presidenta, antes inconcebível, não pela estrutura da língua, como atestam os dicionários 

editoriais de maior circulação e mais referenciados, mas pela estrutura patriarcal de poder 

que organiza a sociedade; de forma que a análise aqui apresentada vem a calhar com as 

demais chaves de busca analisadas nesse capítulo. 

Para o Napolitano, o uso da palavra “governabilidade” dispõe que o governo “fica 

refém de uma aliança sem projeto e sem direção clara. Os ministérios e os milhares de 

cargos de confiança são distribuídos conforme as demandas destas “super-maiorias” 

parlamentares que formam a base do governo” (ibid. p. 58). 

Essa concepção de “governabilidade”, é compatível com o dizer de Fiori (1998), 

professor de Economia, que situa nos anos 1960, no campo conservador, a origem do 

termo, como justificativa para o enfraquecimento dos governos democráticos, que seriam 

incapazes de garantir as demandas populares, devendo tais demandas serem reprimidas 

sob o risco da ingovernabilidade. 

 
86 Uma versão dessa seção foi publicada como capítulo de livro: FREITAS, Ronaldo Adriano. Efeitos do 

político na instrumentação da língua pelo Google: uma análise da palavra-chave “governabilidade”. In: 

GRIGOLETTO, Evandra; DE NARDI, Fabiele Stockmans; SOBRINHO, Helson Flávio. Sujeito, Sentido, 

Resistência: entre a arte e o digital. Campinas: Pontes. 2019. 
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Definidas assim as condições de produção, apresentamos o gesto de leitura de 

arquivo no mecanismo do Google, pela associação de chaves de busca que remetem a 

diferentes recortes temporais e redes parafrásticas, de modo a salientar as marcas da 

determinação política no funcionamento da língua e seu registro na produção de 

dicionários online. 

O corpus foi estabelecido pela busca da palavra “governabilidade”, e a seguir, a 

combinação dessa busca com nomes: FHC, Lula, Dilma e Temer, das quais selecionamos 

seis fragmentos da própria página gerada pelo Google:87 

 

Fragmento F1 - Dicionário Google ativado a partir da chave de busca governabilidade: 

GOVERNABILIDADE 

substantivo feminino; 

1. qualidade do que é governável. 

2. conjuntura de estabilidade política, social e financeira, em que o poder executivo pode exercer 

plenamente as suas atribuições. 

Origem ⊙ ETIM governável com o suf. -́vel sob a f. lat. -bil(i)- + -dade. 

 

Fragmento F2 – Recorte automatizado produzido a partir da chave de busca governabilidade: 

 Governabilidade - Wikipédia, a enciclopédia livre. 

Governabilidade é o conjunto de condições necessárias ao exercício do poder de governar. 

Compreende a forma de governo, as relações entre os poderes. 

 

No primeiro fragmento, que apresenta o verbete governabilidade no Dicionário 

Google, o dizer produzido pela empresa de informática e publicidade apresenta a estrutura 

clássica de verbete, tal qual os dicionários editoriais, reproduzindo sua estrutura sintática 

e textual, indicando mais de uma possibilidade de sentido e apresentando como 

marcadores da posição discursiva lexicógrafo, informações sobre a etimologia e os 

processos de formação de palavras. 

 Para a análise em questão, chamamos a atenção que tanto o processo de formação 

apresentado (que relaciona o sufixo -bil(i) -dade, formador de substantivos abstratos, ao 

sufixo -vel, formador de adjetivos) quanto na primeira entrada do verbete, apresenta-se 

governabilidade como propriedade do que é governável, e não do que governa. 

 
87 https://www.google.com/search... Acesso em 12 maio 2017. 
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Nos fragmentos F1 e F2 esse sentido é estendido ao conjunto de agentes políticos 

que participam do governo, no entanto, ainda se pode compreender o sentido de 

governabilidade como inerente ao que se governa (a busca por governável, no dicionário 

do Google, traz como um dos sentidos possíveis a palavra dócil). Nessa remissão, o 

processo de formação etimológica que produz a palavra governabilidade continua a fazer 

sentido - qualidade do que é governável. 

No entanto, o mesmo não ocorre fragmentos de F3 a F6, apresentados a seguir: 

 

Fragmento F3 – obtido pela chave de busca “governabilidade FHC”: 

 18 de mai de 2017 - Temer deve 'admitir que renunciar é melhor do que perder governabilidade', 

diz tucano ex-ministro de FHC. 

 

Fragmento F4 – obtido pela chave de busca “governabilidade Lula”: 

O pacto da governabilidade de Lula: avanços e desafios | Vida Pastoral 

 

Fragmento F5 – obtido pela chave de busca “governabilidade Dilma”: 

 Cientistas políticos debatem a governabilidade de Dilma em meio à ... 

 

Fragmento F6 – obtido pela chave de busca “governabilidade Temer”: 

 Doria: Sem apoio do PSDB, governabilidade de Temer deixa de existir 

 

Há nessas sequências um deslizamento de sentido, pelo qual no fragmento 3, 

governabilidade é apresentada como algo que pode ser perdido (por alguém), enquanto 

nos fragmentos A4, A5 e A6, governabilidade é adjetivada respectivamente pelas 

locuções “de Lula”, “de Dilma”, “de Temer”. Por esse deslocamento, o sufixo -bilidade 

perde a relação com seu correlato -vel; pois deixa-se de abstrair a governabilidade do 

elemento governado para fazê-lo do governante. 

A adjetivação do termo “governabilidade” por um termo agente (de Lula, de 

Dilma, de Temer) muda sintaticamente o plano de produção de sentido, de forma que 

governabilidade deixa de ser uma propriedade do objeto governável e passa a ser um 

requisito do governante. Esse funcionamento aponta uma falha na língua: a ausência de 

uma palavra que especifique que alguém pode de fato governar, o que faz com que, na 

língua, governabilidade acabe deslizando para um funcionamento semântico de 

“habilidade de governar” – tendo aí, habilidade, o “sentido de ser capaz de”. 
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O afastamento da primeira presidenta do Brasil, se dá então pela perda de sua 

governabilidade, para a qual contribuíram políticos, empresários e mídia, que trabalharam 

para produzir para Dilma uma imagem incompatível com a governabilidade que lhe era 

requerida, não deixando de explorar, para isso, o fato de se tratar de uma mulher, como 

demonstram Garcia, Lunkes e Dela-Silva (2019). 

Por sua vez, esse movimento não apaga o sentido dicionarizado pelo Google de 

governabilidade que atribui tal abstração ao objeto governado, tendo o sentido de “aquilo 

que se deixa governar” – a fusão desses processos pode então deslizar para “ a capacidade 

de governar aquilo que se deixa governar” – que pode ser ainda parafraseado por – “a 

condição de se dirigir para o lado que se deve dirigir” – tônica máxima das teorias 

neoliberais, governa-se, desde que não se contrariem as forças que devem ser obedecidas. 

Quem governa quem? O deslizamento de uma propriedade do governável para o 

governante é uma mostra de que, nos processos de dicionarização constituído pelo verbete 

em conjunto com exemplos, não há oposição entre esses; pelo contrário, há uma 

identidade, em que para se governar, é preciso ter governabilidade, é preciso ser 

governável, o que atesta a contradição envolvida na queda de Dilma, para a qual 

concorrem sua condição histórica de mulher, seu histórico de posicionamentos e sua 

postura de não se deixar governar por determinados grupos cujos interesses capitalistas 

organizam a sociedade e garantem a governabilidade que sustenta o poder. 

Nesse gesto de leitura, produzimos a análise da materialidade digital do Dicionário 

Google associada aos exemplos por ele trazidos. Na instrumentalização da língua por um 

algoritmo de busca, podemos ver, pela teoria discursiva, o registro na língua da 

historicidade de um momento, as marcas da relação entre o político e o linguístico que 

assim se constituem, (re) produzindo os efeitos dos jogos especulares em que sentidos e 

posições se constituem mutuamente. 

 

4.4.3  Recorte automatizado - Ideologia de gênero 

 

Nessa subseção, refletimos sobre o papel dos mecanismos de busca, seleção e 

recorte automatizados na produção de instrumentos linguísticos e ilustramos o 

funcionamento desses procedimentos, com especial ênfase para aquilo que falha no 

processamento dessas operações, refletindo sobre o funcionamento da ideologia nesse 

tipo de operação considerado. 
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Denominamos, assim, dicionário automatizado ao conjunto de formulações 

produzidas pela manipulação algoritmizada ou artificialmente/eletronicamente 

processada, que visa definir, explicar, classificar ou exemplificar itens lexicais simples 

ou compostos mediante a consulta em sistemas de buscas ou assistentes digitais, 

retomadas ou não pela designação de dicionário. 

É esse mecanismo que faz com que, ao ser interpretado como um termo sobre o 

qual o usuário deseja receber informações o Google funcione como um dicionário ao 

reconhecer itens lexicais. Tal funcionamento pode assim ativar a função dicionário, que 

apresenta a formulação de verbete com as formulações clássicas, ou apresentar recortes 

de informações que apresentem uma formulação identificada pelo sistema como 

definição, recortada de alguma página em circulação na internet; é, pois, desse 

funcionamento que tratamos na presente subseção. 

Apresentamos assim, o resultado automatizado obtido pela busca da expressão 

“ideologia de gênero” pensando em como tal automatização se engendra nas redes de 

comunicação eletrônica, constituindo elementos de gramatização que participam da 

terceira revolução tecnolinguística (AUROUX, 1998) cooperam na constituição daquilo 

“que pode e deve ser dito” (Pêcheux, [1975, 2009). 

A opção por “ideologia de gênero” se alinha assim a uma das questões que 

norteiam o presente trabalho, pela qual, nos perguntamos sobre como os diferentes 

processo de gramatização intrínsecos às redes de informação capturam, expõem e 

interferem os/nos processos de constituição de sentido, provocando/impedindo mudanças 

nas derivas de sentido em intervalos temporais muito mais dinâmicos que naqueles 

existentes antes da popularização das ferramentas online de produção de conhecimentos 

sobre a linguagem. 

Tomada como mote da plataforma política de Jair Bolsonaro em sua campanha 

eleitoral e nos atos administrativos de seu Governo, a formulação “ideologia de gênero” 

constitui-se como uma expressão linguística à deriva de sentidos, impulsionada por uma 

circulação midiática vultosa, e num plano discursivo de disputas pela nominalização de 

um amplo conjunto de práticas, saberes, valores e ideias. 

É sobre essa indistinção de sentidos que se orientam na esfera do atual governo, 

ações que se voltam contra o combate à homofobia, à educação sexual, à expansão do 

lugar representativo e empírico da mulher no trabalho na política e na família... itens 

representativos de uma pauta conservadora no que diz respeito à 

manutenção/fortalecimento das estruturas do poder patriarcal econômico e religioso. 
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 Ao buscar pelo termo no Google, a ativação da função assistente faz com que, seja 

interpretado como um termo sobre o qual o usuário deseja receber informações, de modo 

que o Google funciona como um dicionário ao reconhecer itens lexicais. Tal 

funcionamento pode assim ativar a função dicionário, que apresenta a formulação de 

verbete com as formulações clássicas, ou apresentar recortes de informações que 

apresentem uma formulação identificada pelo sistema como definição, recortada de 

alguma página em circulação na internet; funcionamento que recebe especial atenção no 

presente trabalho. 

 A questão que nos fazemos é: que direcionamento de sentidos pode o leitor 

encontrar nesses dispositivos automatizados para a tão convocada expressão? 

O Google apresenta uma definição curta, simplificadora e perigosa: em lugar da 

ativação de dicionário que apresenta múltiplas entradas, ou de uma informação de que a 

informação “não consta de sua base de dados” [o que é impossível para o lugar assumido 

pelo Google assistente], o buscador faz um recorte do que algoritmicamente considera 

uma definição, tomando para isso uma sequência discursiva de um texto em circulação: 

 

Recorte automatizado produzido pelo Google:
88

 

Ou seja, ninguém nasce homem ou mulher, mas pode escolher o que quer ser. Pois comportamentos e 

definições do ser homem ou mulher não são coisas dadas pela natureza e pela biologia, mas pela cultura e 

pela sociedade, segundo a ideologia de gênero 

  

Definição perigosa, pois, sob a aparência da neutralidade algorítmica, recorta de um artigo 

do site politize, startup de conteúdo político para fins educacionais, que se propõe 

“isentamente” à “expressão de dois pontos de vista” –– justamente a uma citação que é 

no artigo antecedida pela informação: 

 

Desde seu surgimento, a expressão “ideologia de gênero” carrega um sentido pejorativo (negativo, 

ofensivo). Por meio dela, setores mais conservadores da sociedade protestam contra atividades que buscam 

falar sobre a questão de gênero e assuntos relacionados89 

 

E o texto trazido pelo Google como definição é justamente a fala – pejorativa - 

que representa tais setores conservadores. 

Um dicionário é, segundo Horta Nunes (2008), uma produção discursiva que 

instrumenta a língua na sua base estrutural e semântica. O buscador do Google, per si, 

 
88 https://www.google.com/search... Acesso em 03 set. 2018. 
89 https://www.politize.com.br/ideologia-de-genero-questao-de-genero. Acesso em 03 set. 2018. 
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imita o funcionamento do dicionário, recuperando sentidos, recortando usos, 

algoritimizando entradas, colaborando assim para o processo de estabilização dos 

sentidos de que trata a Análise de Discurso. 

Mesmo sem abrir a função dicionário, o Google exibe uma definição para 

ideologia de gênero, e o faz de forma a apagar o jogo de sentidos que se dá pela 

imbricação de termos polissêmicos e variados, nos dizeres de Pêcheux, “livre dos 

embaraços que constituem a linguagem natural: ambiguidades, deslizamentos etc.”. 

(PECHEUX, [1981] 2014b, p. 276) e o faz de forma parcial e prejudicial ao debate sobre 

o que viriam a ser políticas voltadas para as múltiplas questões relacionadas a gênero que 

se embutem na formulação. 

A leitura e contextualização do recorte definidor produzido pelo Google conduz à 

reflexão sobre o funcionamento da ideologia nas operações automatizadas de produção 

textual. Não parece ser coincidência que, ao mesmo tempo em que se multiplicam os 

recursos computacionais com promessa da difusão e plenificação do conhecimento, 

vejamos um cenário político mundialmente arraigado a um crescente conservadorismo e 

reacionarismo. 
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5 FUNCIONAMENTO: ATO OU EFEITO DE FUNCIONAR90 

 

No capítulo 4, trabalhamos por caracterizar, classificar e descrever os dicionários 

online, tendo por base sua proposta formal, seu modo de construção e tecnologias 

utilizadas e especialmente o modo pelo qual os distintos modos de circulação produzem 

diferentes efeitos de autoria, de modo que as análises e ilustrações apresentadas tiveram 

por objetivo materializar as características distintivas enfatizadas na classificação 

proposta. 

No presente capítulo, mostramos o funcionamento dos modos de produção de 

dicionários caracterizados no capítulo 4 através de chaves de busca que materializam 

disputas de sentidos que caracterizaram momentos da nossa recente história: golpe, 

lulismo, e a trinca trabalho/emprego/uberização, que representam respectivamente o 

período do afastamento da presidenta Dilma do cargo para o qual foi eleita, o 

impedimento a que o ex-presidente Lula viesse a concorrer às eleições de 2018, e o 

avanço das reformas trabalhistas alavancado pelos dois primeiros acontecimentos. 

Buscamos assim, analisar como os modos de dicionarização editorial, 

colaborativo e automatizado captam, trabalham e reproduzem sentidos na relação com os 

acontecimentos listados acima, a fim de demonstrar as especificidades desses modos de 

dicionarização nos processos de (des)estabilização dos sentidos, considerando para isso 

o funcionamento da ideologia nestes distintos processos de dicionarização. 

As análises propostas oferecem ainda meios para compreender como as 

tecnologias alteram os próprios modos de fazer dicionários, a respeito do que afirma 

Nunes: 

a lexicologia e a lexicografia têm se transformado significativamente diante do 

aparecimento de novas áreas, como a análise do discurso, a linguística textual, 

a pragmática, a sociolinguística [...]. Considerem-se também as mudanças 

tecnológicas advindas da informática, que têm modificado profundamente o 

modo de estudar as unidades lexicais, bom como de elaborar dicionários. E 
ainda os trabalhos em linguística de corpus, nos quais os estudos lexicais, 

muitas vezes estatísticos, têm lugar de destaque (NUNES, 2010b, p. 150). 

 

A análise discursiva proposta nesse trabalho entrelaça o processo de produção de 

dicionários ao funcionamento dos processos de constituição dos sentidos (e 

simultaneamente dos sujeitos), tendo por base “a possibilidade de uma desestruturação-

reestruturação dessas redes e trajetos” (PÊCHEUX, 1990 [1983], p. 56). Dessa forma, a 

 
90 https://www.dicio.com.br/funcionamento. Acesso em 10 nov. 2019. 
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análise dos instrumentos que nos propomos se faz a partir da consideração das 

possibilidades de modificação de toda a rede de sentidos a partir dos acontecimentos que 

se dão em determinados nós, o que afeta as demais práticas de produção de sentido 

relacionadas aos objetos analisados. 

 

5.1  A palavra golpe 

 

Nesta seção, analisamos as condições de produção de dicionarização da palavra 

“golpe”, buscando compreender o registro do deslizamento de “golpe de Estado” para 

“golpe” na produção dos dicionários online. Tal análise propõe captar o registro nos 

dicionários online da polarização política em torno dos acontecimentos que se deram com 

ao já mencionado afastamento da presidenta Dilma Rousseff91, centrada na atuação 

política de seu vice, Michel Temer; movimento que denominaremos golpe. 

Julgada por um congresso sobre o qual pesavam graves denúncias de corrupção, 

a presidenta eleita foi afastada de seu mandato sem que sobre ela houvesse qualquer 

indício criminal, como se evidencia mesmo na mídia que apoiou o golpe: “Para Ministério 

Público, pedaladas do governo Dilma não são crime. Procurador da República no DF 

pediu o arquivamento de investigação aberta para apurar possível infração penal; ele 

concluiu, no entanto, que manobras visaram maquiar contas públicas” 92 

A esse respeito Perini (2017) apresenta a concepção de que a discursivização do 

par “impeachment x golpe” traça ao redor da questão um vocabulário bélico, que 

representa o posicionamento de guerra instalado discursivamente pela imprensa e pelos 

partidos que se inscrevem nessa discursividade. 

Defendendo tratar-se de um pré-construído, Possenti (2016) trata das diversas 

adjetivações que orientam os processos discursivo-enunciativos que se dão com a palavra 

“golpe”, retratando-a historicamente e analisando sua aparição em discursos políticos e 

em dicionários. O autor trata da divisão social de sentidos a que nos referimos nesse 

trabalho nos seguintes termos: 

 
91 Tratamos do afastamento de Dilma na análise da palavra “governabilidade” seção 4.4.2, quando 

consideramos como o funcionamento do buscador Google orienta a produção de sentidos na língua. 

92 FABRINI, Fábio. Para Ministério Público, pedaladas do governo Dilma não são crime. Jornal O Estado 

de S. Paulo. São Paulo. 2016. Disponível em: http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,para-mp-

pedaladas-do-governo-dilma-nao-sao-crime,10000062862. Acesso em 10 nov. 2017. 
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Assim, eventualmente, enuncia-se “golpe” como se seu sentido fosse algo 
estabilizado. Por isso, ocorre muito frequentemente sem adjetivo, sem 

qualificação. Pode não ser “óbvio” para todos os enunciadores, mas é óbvio 

para os que enunciam no interior de determinado posicionamento. Assim, os 

que pensam que o impeachment é um golpe dizem “o golpe”, e dizendo “o 

golpe” implicitam que o consideram um golpe (POSSENTI, 2016, p. 1089 – 

aspas do autor) 

 

Ainda tratando das condições de produção que envolvem os sentidos de golpe no 

cenário contemporâneo, observa-se um acirramento, no social, de tal divisão de sentidos. 

Citamos assim, como registro dessas condições de produção, a circulação de memes no 

Facebook que colocam a identificação com a nomeação ‘golpe’ como fator de 

compatibilidade para relações amorosas: “Fica a dica: antes de ter um crush, pergunta a 

ele(a) se FOI GOLPE!”. “Namore alguém que desde o início sabia que foi GOLPE”.93 

Há nesses registros dois elementos a se considerar: a citada promoção do 

acirramento social das diferenças de filiação a redes de sentido, em que se marcam essas 

diferenças de sentido como incompatibilidade de convivência afetiva; e, em segundo 

lugar, o fato de que há nessas produções, que circulam entre milhares de outras 

discursividades, a menção ao acontecimento do golpe, sem a necessidade de 

especificação. Não se trata de um golpe, mas de o golpe. 

É dessa especificação que trata Possenti ao definir golpe como um pré-construído, 

atribuindo, assim, à saturação ideológica do consenso o fato de não haver a necessidade 

de adjetivação para que se possa atribuir ao termo golpe o sentido de “golpe de Estado”. 

Embora concordando com Possenti ao considerar aí o efeito de pré-construído, adotamos 

outra abordagem para o funcionamento da adjetivação nesse caso (o que será importante 

para a análise dos verbetes que faremos na próxima seção). Assumimos posição diferente 

de Possenti quando o autor afirma que 

 

Quando tais palavras são adjetivadas (ou qualificadas de alguma outra 

maneira), o fato indica alguma instabilidade, alguma não coincidência entre 

interlocutores. Por exemplo, talvez se possa dizer que, no Brasil atual, a 

palavra “democracia” adquiriu um sentido bastante estável (POSSENTI, 2016, 

1090). 

 

Nesse ponto, a abordagem que aqui propomos não permite enxergar que haja 

estabilidade no sentido de “democracia”, uma vez que em nome dela se realiza um golpe 

 
93 FACEBOOK. Disponível em: https://www.facebook.com/search/top/?q=crush%20golpe. Acesso em 15 

nov. 2017. 
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de Estado, (respeitando-se o rito processual, alegam seus executores), ao mesmo tempo 

em que outros consideramos o ato um atentado contra a democracia. A existência de 

formulações como “golpe democrático” 94 é exemplar da contradição que sustenta a 

relação entre golpe e democracia. 

 A pergunta que se faz é: Como se afirmar que o sentido de democracia esteja 

“bastante estável” diante de usos tão contraditórios que dele se fazem? Democracia 

apresenta, de nosso lugar teórico, o funcionamento dos objetos paradoxais: “objetos 

[constantemente contraditórios e ambíguos] paradoxais, que são, simultaneamente 

idênticos em si mesmos e se comportam antagonicamente em relação a si mesmos” 

(PÊCHEUX, 1983, p.383 apud95 ZOPPI-FONTANA, 2005; p. 56). 

Conforme formulamos anteriormente: 

 

O termo objeto paradoxal em AD diz respeito, portanto, à presença simultânea, 

num mesmo objeto, de um sentido e seu oposto. Do ponto de vista do discurso, 

o sentido nunca é fixo, ele sempre está à mercê das disputas ideológicas 

atuantes nas diferentes formações discursivas. O que difere, portanto, a 

ambiguidade dos objetos paradoxais dos demais processos de disputa de 
sentido é a indissociabilidade entre os polos de significação que interdita o 

sentido unívoco pela presença inescusável de seu contrário. Os objetos 

paradoxais são o lugar da impossibilidade da plena identificação; o lugar da 

falha por excelência; o lugar da dissolução das fronteiras das formações 

discursivas que permanecem em disputa (FREITAS, 2015, p. 38). 

 

Podemos notar a heterogeneidade dos modos de funcionamentos dos objetos 

paradoxais, “democracia” e “golpe”, ao consideramos que esses devem ser tratados 

discursivamente a partir de funcionamentos distintos: 

a) o sentido de “democracia” atravessa o funcionamento das formações 

discursivas - é justamente a altíssima instabilidade do termo que permite seu uso sem 

adjetivação, a contrariedade intrínseca dos objetos paradoxais que faz com que um termo 

se situe simultaneamente em pontos opostos das formações discursivas. 

b) “golpe” funciona justamente como um marcador de posição no jogo das 

formações discursivas; como o próprio Possenti coloca, quem o usa (ainda que para negá-

lo) admite sua ocorrência; o que ocorre, por exemplo, na fala de Michel Temer, ao 

 
94 Registro em vídeo do deputado Heráclito Fortes mencionando o “golpe democrático” se encontra em 

https://www.conversaafiada.com.br/politica/video-bomba-e-um-golpe-democratico. Acesso em 04 jan. 

2017. 

95 A opção pela citação em apud se deve a considerarmos a força teórica do texto de Zoppi-Fontana, que 

desenvolve a partir da citação de Pêcheux um lugar de significação para que a formulação objetos 

paradoxais funcione como um conceito. Em “Ideologia: Aprisionamento ou Campo Paradoxal” 

(PÊCHEUX, 2011) Pêcheux se concentra na consideração da ideologia como um objeto paradoxal, e não 

na definição do que seria um objeto paradoxal com o faz Zoppi-Fontana. 
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afirmar, durante a fase que atuou como presidente interino, que Dilma usava o avião para 

denunciar o ‘golpe’96 . Na menção ao golpe a partir de uma posição golpista, mais que 

um ato falho, ocorre a manifestação de um funcionamento discursivo pelo qual ocorre a 

aquilo que se nega sustenta a própria negação, efeito paradoxal do encaixe sintático de 

que nos fala Pêcheux: 

Deveríamos, então, declarar como absurda e desprovida de qualquer sentido 
uma frase como: “aquele que salvou o mundo morrendo na cruz nunca existiu”, 

na qual o discurso do ateísmo militante nega, na “proposição em seu todo” a 

existência daquele mesmo que ele pressupõe como existente na subordinada? 

(PÊCHEUX, [1975] 2009, p. 88). 

 

A resposta de Pêcheux ao questionamento que levanta recorre ao conceito de pré-

construído, para tratar do “efeito discursivo ligado ao encaixe sintático” (ibid. itálico do 

autor) entre construções que se opõem constitutivamente, funcionamento que aqui 

apontamos como parte do funcionamento paradoxal da linguagem produzido pela 

permeabilidade e heterogeneidade das formações discursivas. 

Retornando às condições de produção do discurso, é necessário considerar que a 

própria designação de golpe aos acontecimentos de 2016 trazem ao fio do discurso outra 

memória que também produz efeitos de filiação; o golpe de 1964, designado por 

revolução por seus apoiadores, funciona como matriz para o acontecimento de 2016, de 

modo a reproduzir em 2016 as divisões sociais que caracterizaram a tomada do poder em 

1964. 

Considerando que a história produz efeitos sobre a língua, e que os processos de 

instrumentação linguística são capazes de materializar tais efeitos (sem necessariamente 

relacioná-los ao acontecimentos que os motivam), podemos entender que a menção a 

golpe no sentido de golpe de Estado nos dicionários online tende a uniformizar as séries 

de acontecimentos denominados golpe¸ mas ao fazê-lo de um ponto da história, 

reproduzem condições de interpretação vigentes nesse período, motivo pelo qual 

retomamos aqui os golpes de 2016 e de 1964, em voga nas discursividades atuais. 

Pensadas tais condições de produção, o que cuidamos de tratar a seguir, é: como 

se materializa entre os muitos sentidos dicionarizados de “golpe”, o sentido de “tomada 

de poder”/“golpe de Estado” independente da adjetivação, e que relações podem ser 

estabelecidas entre o fio do discurso produzido nesses instrumentos e as condições de 

produção que sustentam os sentidos ali produzidos. 

 
96 https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2016/06/22/dilma-utilizaria-o-aviao-para-fazer-

campanha-denunciando-o-golpe-diz-temer.htm 
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Como já enunciado, esse trabalho trata de compreender o modo pelo qual os 

instrumentos linguísticos funcionam como um registro dos gestos de nomeação que 

sustentam o funcionamento do político. Assim sendo, interessa, aqui, não as 

possibilidades de sintagmatização do termo por suas várias possibilidades de adjetivação, 

como faz Possenti, mas do fato de que uma (1) palavra, “golpe” possa assumir 

discursivamente o sentido do sintagma “golpe de Estado”. 

Consideramos que há nesse processo o funcionamento do que denominamos 

elipse consagrada pela memória, pela qual um termo ausente é trazido por outro através 

do funcionamento discursivo que permite sua retomada, mas cuja conexão se encontra 

estabilizada na memória discursiva, tal como ocorre com beber (bebida alcóolica), dirigir 

(um carro), ar (condicionado)97. O registro dessas elipses por um dicionário representa 

um alto grau de estabilização desse funcionamento sintático-discursivo, e nos interessa, 

em especial, o de golpe (de Estado). 

Especificamente em função de golpe se tratar de uma unidade lexical em processo 

de deslizamento produzido por acontecimentos discursivos, visto que “todo discurso 

marca a possibilidade de desestruturação-reestruturação dessas redes e trajetos: todo 

discurso é o índice potencial de uma agitação nas filiações sócio-históricas de 

identificação” (PÊCHEUX, 1990 [1983], p. 19) que consideramos importante pensar 

como diferentes modos de produção de dicionários online registram tal deslocamento. 

Adotando o critério de referenciação do buscador Google à produção lexical 

online, a utilização da chave de busca golpe nos levou aos dicionários listados abaixo a 

partir da classificação proposta no capítulo 4: 

Dicionários editoriais: Dicionário Aulete Digital, Michaelis Dicionário 

Brasileiro da Língua Portuguesa, Dicionário Priberam da Língua Portuguesa; 

Dicionários colaborativos: Dicionário inFormal, Wikcionário; 

Dicionário automatizado: Recorte automatizado do buscador Google. 

Da leitura do verbete golpe em cada um desses dicionários, recortamos fragmentos 

que registram materialmente o sentido de golpe de Estado e tomada de poder, constituindo 

resultados do cenário exposto na seção anterior. Tais leituras produziram o resultado 

apresentado a seguir, do qual referimos o nome do dicionário, o número de entradas 

apresentadas para o verbete “golpe”, e sequências discursivas cujos sentidos apresentam 

identidade entre “golpe” e “golpe de Estado”: 

 
97 Temos interesse em explorar esse funcionamento em trabalhos futuros.  
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Para tal, reproduzimos as entradas em que o sentido de “golpe de estado” é 

atribuído ao termo “golpe” (não adjetivado). Assim, para cada dicionário informamos o 

número total de entradas e trazemos aquelas que atendem a esse critério, mantendo a 

numeração em que essa entrada é listada no verbete. 

 

5.1.1  A palavra golpe em dicionários editoriais 

 

A leitura dos dicionários editoriais em busca de sentidos de “golpe de Estado” 

produziu os seguintes recortes: 

 

Dicionário: Aulete Digital98 

Número total de entradas: 13   

Resultados: Nenhuma das treze entradas principais correspondeu ao sentido procurado. 

No entanto, abaixo da discursivização sobre a palavra há o registro de “golpe de Estado” 

entre outros sintagmas dicionarizados: 

 

Golpe de Estado 

1 Usurpação violenta do governo de um país, ger. por pessoa(s) ou grupo(s) no poder. 

2 Ato de um governo para manter-se no poder além do tempo previsto em lei ou na Constituição. 

 

Dicionário: Michaelis99 

Número total de entradas: 11 

Resultados: Nenhuma das onze entradas atende ao critério estabelecido. No entanto, 

novamente, abaixo da discursivização sobre a palavra há o registro de golpe de Estado, 

entre as locuções registradas: 

 

Golpe de Estado 

POLÍT: ato de se apoderar, pela força, do governo estabelecido, para implantar um novo sistema 

governamental, sem aprovação do povo; putsch: “Quando chegou a Antares a notícia de que as Forças 

Armadas, sob o comando do Ministro da Guerra, tinham acabado de dar um golpe de Estado, Tibério 

Vacariano exultou […]” (EV).100 

 

 
98 http://www.aulete.com.br/golpe. Acesso em 18 jul. 2017.   
99 https://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-brasileiro/golpe. Acesso em 18 jul. 

2017.   
100 VERÍSSIMO, Érico, Incidente em Antares. São Paulo, Globo, 1988. 
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Dicionário: Priberam101 

Número total de entradas: 8  

Resultados: Diferentemente dos anteriores, o dicionário Priberam traz o sentido de golpe 

no corpo das definições: 

 

Golpe 

[...] 

4. Operação, geralmente armada, para tomar o poder político 

(ex.: golpe militar). 

 

A análise do verbete golpe nos dicionários editoriais demonstra funcionamentos 

distintos: nos dicionários Michaelis e Aulete a palavra golpe enquanto golpe de Estado 

não se mostra estabilizada, tendo de ser marcada pela inclusão de golpe de estado como 

locução formada a partir de golpe. Nesse caso, enunciados como “foi golpe” não estariam 

contemplados nas definições trazidas por esses dicionários. 

Cabe ressaltar, considerando a partir de Auroux, que um exemplo nunca é 

escolhido pelo acaso, a referência, no dicionário Michaelis à obra Incidente em Antares, 

de Érico Veríssimo, a qual produz sentidos ligados ao período de ditadura em que a obra 

foi produzida102, referenciando o golpe que lhe deu origem. Silva (2005) considera que 

“no romance Incidente em Antares o fantástico é uma construção discursiva com o 

objetivo de crítica social e política, mas, ainda, como um dado a mais: o realismo 

maravilhoso é utilizado para burlar a censura” (SILVA, 2005 p. 188) de modo que a 

referência à obra constitui um posicionamento autoral quanto ao período ditatorial no 

Brasil. 

Único dicionário editorial a registrar nas entradas principais o sentido de golpe 

como golpe de Estado o Dicionário Priberam, ao ressalvar o “geralmente armado”, coloca 

no mesmo lugar o golpe com ou sem armas, permitindo interpretar como golpe as 

manobras jurídico-políticas que tomam o poder sem a intervenção direta das forças 

armadas, tal qual o processo de afastamento de Dilma Rousseff. Embora a produção 

lusitana traga como exemplo a expressão golpe militar, a definição formulada não deixa 

de abonar a denominação golpe para os acontecimentos em curso na política brasileira. 

 

 

 
101 https://dicionario.priberam.org/golpe. Acesso em 18 jul. 2017.   
102 Agradeço a Verli Petri pela observação sobre a relação entre Incidente em Antares e o período ditatorial. 
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5.1.2  A palavra golpe em dicionários colaborativos 

 

Dicionário inFormal103 

Número total de entradas: 9  

Resultados: das nove entradas oferecidas pelo dicionário, 6 fazem referência a golpe no 

sentido de golpe de Estado: 

1. Golpe 

Maneira de permanecer no governo a qualquer custo, utilizando métodos ilícitos, manipulando provas e 

pessoas e fazendo a população de trouxa. 

ou 

Derrubar e tomar o governo a força. 

O governo está aplicando um golpe ao utilizar todas maracutaias possíveis para encobrir os crimes dos seus 

partidários e se manter no governo. 

(...). 

4. Golpe 

Uma forma de assenhorear-se do poder, sem respeitar as regras democráticas de um Estado de Direito, seja 

através de uma revolta militar ou de uma ardilosa manobra política ou jurídica. 

Eles chegaram à presidência do país, depois de um "golpe", através de uma manobra política e jurídica, a 

qual culminou com a saída da presidenta eleita pelo povo. 

 

5. Golpe 

 [P.Ext.] Uma forma de assenhorear-se do poder, sem respeitar as regras democráticas de um Estado de 

Direito, seja através de uma rebelião militar, seja através de uma manobra política ou jurídica. 

Minha vizinha me perguntou, porque ficam dizendo na TV que não haverá golpe contra a Presidenta da 

República e eu tentei explicar-lhe o que isso significa. 

 

6. Golpe 

 [P. ext.] Tentar assumir o poder de maneira ilegítima, à força ou por artifícios supostamente legais. 

Aliados de Temer dizem que 'impeachment' não é golpe, ainda que sob falso pretexto. 

 

8. Golpe 

Substantivo que indica uma ação impetrada contra um adversário ou uma vítima, visando beneficiar-se, 

individualmente ou em grupo. 

OBS: Face a generalidade da palavra, é indispensável sua adjetivação de forma a não configurar-se sofisma. 

Golpe de Estado 

Golpe Militar 

Golpe em Luta de judô 

 
103  https://www.dicionarioinformal.com.br/golpe. Acesso em 18 jul. 2017.   
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Golpe na Internet 

 

9. Golpe 

1. Não respeitar as regras estabelecidas previamente. 

O Golpe contra a Democracia está sendo coordenado pela mídia, formada por 6 pessoas. 

 

 

Dicionário: Wikcionário104 

Número de entradas: 4 

Resultados: Das quatro entradas, uma define golpe como golpe de Estado: 

  

GOLPE 

[...] 

(Política) tomada do poder por meios violentos, sem a participação do povo; golpe de Estado 

 • O golpe de 1964 é a causa de muitos dos problemas econômicos atuais. 

 

A classificação aqui adotada permite enxergar algo de interessante na relação 

dicionarização/acontecimento. Seguindo a proposta de ser um repositório de definições 

de qualquer usuário da língua, e não de um especialista, o Dicionário inFormal funciona 

como arena de embates políticos, registrando para muitos de seus verbetes dezenas de 

entradas, o que não ocorre com a palavra ‘golpe’, que como ressaltamos, não se encontra 

em processo de disputa, mas apresenta-se como índice de filiação a uma formação 

discursiva. 

Desse modo, das nove entradas apresentadas, cinco apontam para a identidade 

entre ‘golpe’ e ‘golpe de Estado’, fazendo referências diretas a Michel Temer e Dilma 

Rousseff. Trata-se de uma forma de instrumentar a língua aberta aos posicionamentos dos 

sujeitos, à semelhança do que ocorre nos comentários de redes sociais, produzindo um 

espaço em que a instrumentação da língua mais se abre ao político, materializando 

sentidos correntes e transformações instáveis. 

Apenas uma das nove entradas do dicionário ressalta a necessidade de se adjetivar 

o termo, sobre o risco de se produzir um sofisma, o que pode indicar uma filiação a uma 

rede de sentidos em que a palavra “golpe” não se liga diretamente ao acontecimento em 

questão, produzindo o efeito de que “essa ligação é um sofisma”. 

 
104 https://pt.wiktionary.org/wiki/golpe. Acesso em 18 jul. 2017.   
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Semelhantemente ao Dicionário inFormal, o Wikcionário registra a ligação entre 

“golpe” e “golpe de Estado”. Embora se trate de um dicionário colaborativo, seu 

funcionamento também passa por um crivo editorial estabelecido através de fóruns de 

discussão, o que atenua em sua formulação o registro dos posicionamentos mais 

contundentes, como os registrados no Dicionário inFormal. 

Nessa política de consenso, o sentido que buscamos para golpe se dá pela remissão 

do golpe de 1964, fazendo funcionar aí uma dupla possibilidade de interpretação: golpe 

é o de 1964 (e não o de agora) ou o de agora é tão golpe como 1964. De todo modo, há 

nessa formulação o registro de uma possiblidade de sentido ligada ao golpe de 2016. 

 

5.1.3  A palavra golpe em dicionários automatizados 

 

Na contramão dessa tendência em que dicionários produzidos em rede se abrem 

ao registro dos acontecimentos, o Dicionário Google não traz em sua formulação 

nenhuma menção a golpe como golpe de Estado. Alguns elementos merecem ser 

observados desse resultado: 

1 - As definições apresentadas pelo Google são semelhantes, mas não idênticas às 

apresentadas pelo Houaiss, mas enquanto o Houaiss apresenta 15 definições, o 

Dicionário Google apresenta 9; 

2 -  Todos os exemplos apresentados pelo Google são idênticos a exemplos do 

Houaiss, mas em número menor que esse; 

3 -   O dicionário Houaiss, cujo acesso depende de assinatura dos serviços do UOL, 

não foi listado pelo Google na pesquisa por golpe, não constando por isso na 

relação de dicionários da subseção 5.1.1; 

4 -  Em nenhuma das 15 definições trazidas pelo Houaiss há menção a golpe enquanto 

golpe de Estado; 

5 -   A locução golpe de Estado aparece listada entre as locuções da palavra Golpe (o 

que não acontece no Dicionário Google, que não apresenta locuções), mas 

diferentemente dos dicionários Caldas Aulete e Michaelis que apresentam as 

locuções na mesma página das definições, logo abaixo dessas, produzindo efeito 

de continuidade, o dicionário Houaiss lista as locuções em aba separada, exigindo 
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que se busque por elas, e dando a essas um caráter de autonomia em relação às 

definições principais. 

Ao não mencionar golpe de Estado, entre os sentidos dicionarizados, o Dicionário 

Google apresenta um descompasso entre os sentidos que dicionariza, e os sentidos 

correntes nos exemplos que o próprio buscador apresenta em seu domínio, o que produz 

um efeito de desatualização das formas dicionarizadas em relação àquelas trazidas pelas 

operações de recorte automatizado produzidas pelo assistente e pelo buscador. 

Isso se soma ao incômodo da existência de um dicionário de ampla circulação cuja 

organização/modo de funcionamento é silenciado pela empresa que o produz (apenas 

revistas/sites especializados em informática tratam do Dicionário Google como um 

mecanismo automatizado). Não há referências a seu funcionamento nas descrições de 

serviços do Google (a única informação sobre o dicionário do Google é a de que se pode 

pesquisar pelo sentido de uma palavra sem sair da busca atual). 

As leituras que se podem fazer da ausência do sentido político de ‘golpe’ nesse 

dicionário encaminham para a leitura de um funcionamento automatizado que materializa 

sentidos a favor do golpe, uma vez que o silencio ali presente não permite a leitura do 

deslizamento do sintagma “golpe de Estado” para a unidade lexical “golpe”, como 

defendemos, afastando-se da ligação que caracterizaria a denúncia reclamada em outras 

instâncias. 

 Reiteramos a dimensão do alcance dessa ferramenta e o efeito de verdade que se 

produz no dizer de uma marca cujas tecnologias são amplamente utilizadas e 

reconhecidas pela “eficiência” em produzir sentidos, e que se coloca, ao produzir um 

dicionário, no lugar de produtora de um conhecimento sobre a língua, e desse modo, sob 

o prisma de uma neutralidade algorítmica, promove-se o silenciamento de um sentido 

corrente que historicamente se alinha aos movimentos populares em detrimento dos 

interesses das federações de indústrias e comércios que apoiam o golpe e sustentam a 

empresa Google por meio da publicidade. 

Essas considerações abrem caminho para a necessidade de desnaturalização dos 

resultados do Dicionário Google, produto que recebe a assinatura institucional da 

empresa. Há se pensar, nos dizeres de Pêcheux, a ação “de bons espíritos que assumem a 

missão de ‘moralizar’ a política (...) por uma espécie de ‘terapêutica da linguagem’ que 

fixaria enfim o sentido das palavras” (PÊCHEUX, [1981] 2014c, p. 137). 
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Por sua vez, a automatização da linguagem produz e projeta contradições, e ao 

lado do Dicionário Google, que promove tal silenciamento, figura o quadro-resumo com 

recorte automatizado da definição de golpe de Estado produzida pela Wikipédia: 

 

Recorte automatizado produzido pelo Google105
 

 

Golpe de Estado 

Golpe de Estado, também conhecido internacionalmente como Coup d'État e Putsch ou Staatsstreich, 

consiste no derrube ilegal, por parte de um órgão do Estado, da ordem constitucional legítima. Os golpes 

de Estado podem ser violentos ou não, e podem corresponder aos interesses da maioria ou de uma 

minoria. Wikipédia 

. 

Por sua vez o texto recortado da Wikipédia (lá produzido colaborativamente) 

apresenta marcas de sua contradição constitutiva. A abertura do texto por sugestões de 

tradução para outras línguas já é bastante incomum em textos da Wikipédia. No entanto 

ao serem antecedidas pela expressão “também conhecido internacionalmente” – produz 

efeito de individualização, como se houvesse referência a um golpe de Estado específico, 

e não a uma locução autonimizada. Por sua vez, a apresentação de uma informação 

acessória que antecipa a definição torna o texto pouco objetivo e desinteressante. Outro 

efeito possível para as sugestões de tradução é o de banalização, pelo qual afirma-se que 

o conceito (e a prática) são de amplo conhecimento, comuns. 

Na sequência, a expressão “derrube ilegal” dá a entender que também pode haver 

derrubadas legais, que não se caracterizam como golpes. A sequência, pouco coesa, que 

completa a definição: “consiste no derrube ilegal, por parte de um órgão do Estado, da 

ordem constitucional legítima” parece conter marcas de edição que tornam pouco claros 

os escopos e funções sintáticas dos termos entrepostos; não há indicação sintática de se 

“um órgão do Estado” se liga a derrube, praticando a ação de derrubar, ou a ilegal, 

tornando/tipificando o derrube como ilegal. 

A expressões “podem ser violentos ou não” produz o efeito de que golpes de 

Estado podem ser produzidos sem violência, através de acordos e, o que caracteriza como 

golpe o afastamento de um(a) presidente(a) por manobras políticas, mesmo sem o uso da 

força. Finalmente, a formulação “podem corresponder aos interesses da maioria ou de 

uma minoria” faz ressoar a ideia de que um golpe pode ser bom, atender aos anseios da 

população, um golpe democrático, justificável. 

 
105 https://www.google.com/search... Acesso em 28 dez. 2019. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Golpe_de_Estado
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No entanto, apesar das contradições que o recorte materializa, a simples inscrição 

da locução golpe de Estado é suficiente para produzir os efeitos que vimos considerando 

como o deslizamento de uma locução para uma palavra. A identidade algoritmamente 

estabelecida entre golpe e golpe de Estado é significativo para a tese que apresentamos. 

A contradição produzida pela disposição lado a lado da forma estabilizada de 

dicionário, que silencia a relação golpe/golpe de Estado, (formulada a partir da gestão 

automatizada de bancos de dados lexicais produzidos por equipes especializadas) e o 

recorte automatizado que confirma essa ligação (produzido por técnicas de inteligência 

artificial) é símile de uma sociedade dividida em que sentidos se encontram em disputa. 

 

5.2  A palavra lulismo106 

 

O cenário político de 2018 foi marcado pela indefinição das candidaturas que 

disputariam o pleito eleitoral em outubro. Nesse momento, o presidente Luiz Inácio Lula 

da Silva encontrava-se preso, em cumprimento a mandato expedido nos desdobramentos 

da Operação Lava Jato, nos termos da Ação Penal Nº 5046512-94.2016.4.04.7000/PR, 

expedida pela Seção Judiciária do Paraná, 13ª Vara Federal de Curitiba. 

No entanto, uma vez que se tratava de caso ainda passível de apelação, o nome de 

Lula figurava, então, na lista possíveis candidatos à presidência, e liderava com folga 

todas as pesquisas eleitorais. A título de condições de produção, reproduzimos, no quadro 

8, os títulos obtidos a partir da busca “lula pesquisa eleitoral” na página do Google, já em 

março de 2019: 

 

  

 
106 Uma versão desse capítulo foi publicada em: FREITAS, Ronaldo Adriano. Análise da dicionarização 

do neologismo "lulismo" em dicionários online. In: FLORES, Giovanna G. Benedetto et al.(org.). Discurso, 

cultura e mídia: pesquisas em rede Volume 3. Santiago: Ed. Oliveira Books, 2019. Disponível em: 

http://linguagem.unisul.br/paginas/ensino/pos/linguagem/pesquisa/livros-dos-docentes.htm. Acesso em 14 

dez. 2019. 
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Quadro 8: Resultados no buscador Google por lula pesquisa eleitoral 

 

Título Fonte Data 

Pesquisa Datafolha: Lula, 39%; Bolsonaro, 19%; 

Marina, 8% 

https://g1.globo.com/.../pesquisa-datafolha-

lula-39-bolsonaro-19-marina-8-alckmin-

6... 

22 de ago. 

de 2018  

Pesquisas Ibope: Lula atinge pelo menos 50% em 

todos os estados ... 

https://g1.globo.com/.../pesquisas-ibope-

lula-atinge-pelo-menos-50-em-todos-os-

estad... 

27 de ago. 

de 2018  

Pesquisa Ibope: Lula, 37%; Bolsonaro, 18%; 

Marina, 6 ... - G1 - Globo 

https://g1.globo.com/.../pesquisa-ibope-

lula-37-bolsonaro-18-marina-6-ciro-5-

alckmi... 

20 de ago. 

de 2018  

Lula chega a 39%, aponta Datafolha; sem ele, 

Bolsonaro lidera - 22 ... 

https://www1.folha.uol.com.br/.../lula-

chega-a-39-aponta-datafolha-sem-ele-

bolsonar... 

22 de ago. 

de 2018  

Eleições 2018 Pesquisa Eleitoral: Com apoio de 

Lula, Haddad passa ... 

https://exame.abril.com.br/brasil/bolsonaro-

haddad-eleicao-xp/ 
17 de set 

de 2018  

Eleições 2018: Lula lidera isolado com 37%, 

mostra nova pesquisa ... 

https://veja.abril.com.br/.../lula-lidera-

isolado-com-37-mostra-nova-pesquisa-cnt-

mda/ 

20 de ago. 

de 2018  

Datafolha cancela pesquisa com Lula e Ibope não 

divulga ... 

https://brasil.elpais.com › Brasil › Eleições 

Brasil 2018 
5 de set de 

2018  

Datafolha: Lula (inelegível) chega a 39%; sem 

ele, Bolsonaro lidera ... 

https://especiais.gazetadopovo.com.br › 

Eleições › Pesquisas eleitorais › Datafolha 
22 de ago. 

de 2018  

Ibope: Sem Lula, Bolsonaro tem 17%, Marina, 13 

... - UOL Notícias 

https://noticias.uol.com.br/.../ibope-sem-

lula-bolsonaro-tem-17-marina-13-ciro-8-e-

al... 

28 de 

junho de 

2018  

Ibope consulta TSE sobre Lula e adia divulgação 

de pesquisa ... 

https://www.poder360.com.br/pesquisas/ibo

pe-consulta-tse-sobre-lula-e-adia-divulgac... 
5 de set de 

2018 -  
 

Fonte: O autor, a partir de https://www.google.com/search... Acesso em 10 mar 2019. 

 

Se os acontecimentos políticos que se seguiram revelaram a rapidez com que se 

altera a percepção da realidade e produzem filiações a sentidos antes pouco sustentáveis 

(o que é matéria de amplo interesse para a Análise do Discurso); não cessa o interesse por 

acompanhar, do nosso lugar de pesquisa, o registro metalinguístico dicionarístico dos 

gestos de definição que se produzem na internet durante tais movimentações, de modo 

que nos interessa o duplo jogo em que os acontecimentos atualizam o linguístico enquanto 

nos espaços de institucionalização de saberes (dos quais os dicionários fazem parte) 

registram-se (ou silenciam-se) movimentos de sentidos que constituem essas mudanças, 

legitimando-as. 

Enquanto instâncias de estabilização dos sentidos, os dicionários participam, 

portanto, do que Pêcheux considera como relações complementares entre a política como 

ciência e a política como jogo: 
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Podemos agora dizer que se trata realmente de dois “compartimentos teóricos” 

da ideologia burguesa que visam ao ocultamento do registro político, sob duas 

formas especializadas que correspondem, no plano teórico, a duas diferentes 

dominâncias ideológicas e políticas da luta de classes: o realismo metafísico 

corresponde à fantasia burguesa da reabsorção da luta política no puro 

funcionamento do aparelho jurídico-político e caracteriza as condições nas 

quais a questão do poder do Estado não é diretamente colocada, de tal modo 

que a burguesia pode, em aparência, evitar a luta política e declarar-se apolítica 

tratando “os problemas sob seu aspecto técnico”. A ficção empirista (e o 

cinismo cético que a acompanha) corresponde, ao contrário, à forma burguesa 
da prática política, sempre que a burguesia é obrigada a “fazer política” 

manobrando, embaralhando as cartas, etc., isto é, quando ela conduz a luta 

política sob a forma de um jogo (PÊCHEUX ([1975] 2009 p. 111, 112). 

 

Tomando assim o modo como os processos de produção de dicionários participam 

dessa relação complementar que se dá entre o “declarar-se apolítico” enquanto “se faz 

política”, tomamos por chave de busca lulismo, nesse período, nos dicionários online de 

maior circulação na internet. 
 

Trazemos, ainda a título de condições de produção, materialidades que se 

constituem numa primeira busca por “lulismo” no buscador Google - constituindo esse o 

primeiro gesto de análise a ser empreendido, uma vez que por diversas vezes, a digitação 

na barra de buscas do navegador é suficiente para carregar o Dicionário Google - o que 

não ocorreu para o termo lulismo. 

Na apresentação dos resultados da busca “LULISMO” o Google exibiu em 

primeiro plano a oferta de livros pelo Google Shopping; no quadro lateral as primeiras 

linhas da definição de “lulismo” na enciclopédia virtual colaborativa Wikipédia, e abaixo 

os links para as páginas que continham o neologismo. Reproduzimos então, sequências 

discursivas retiradas dessa página de resultados. 
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Quadro 9: Fragmentos extraídos da busca por lulismo no Google 

 
 

Localização na página Fragmento 

Títulos de livros do Google 

Shopping 

Os sentidos do lulismo 

O lulismo em crise 

O lulismo no poder 

Cinco mil dias: o Brasil na era do lulismo 

O lulismo: carisma pop e Cultura antricrítica 

Lulismo. Da Era dos Movimentos Sociais à Ascensão da Nova Classe 

Média Brasileira 

Recorte automático da 

Wikipédia 

Lulismo é um fenômeno político ocorrido no Brasil em torno do ex-

presidente Luiz Inácio Lula da Silva.  

Títulos das páginas 

indicadas 

As contradições do lulismo, por André Singer 

O papel dos professores de esquerdismo e de lulismo na tática ... 

Com esse lulismo (e antilulismo), tá difícil acreditar na política 

Impulsionados por lulismo, PT e aliados lideram corrida em 7 estados do 

NE 

Bolsonaro segue centralizando anti-Lulismo nas pesquisas 
 

 

Fonte: O autor, a partir de <<https://www.google.com/search?q=lulismo&oq= 

lulismo&aqs=chrome..69i57j69i60j35i39j0l3.1613j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8>> Acesso em 30 

ago. 2018. 

 

 Observamos, assim, que, embora a busca por lulismo não tenha ativado o 

Dicionário Google, assinatura da gestão léxica do buscador, essa busca produziu uma 

operação de dicionarização automática pela ativação do recorte da Wikipédia que produz 

um enunciado definidor: “Lulismo é um fenômeno político ocorrido no Brasil em torno 

do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva” o qual se constitui pelo funcionamento de se 

“evitar a luta política e declarar-se apolítica tratando ‘os problemas sob seu aspecto 

técnico’” de que nos fala Pêcheux. 

Diferente é o funcionamento dos links apresentados abaixo, os quais funcionam, 

como defendemos no capítulo 4, como recorte automático de exemplos. Neles podemos 

encontrar marcas de posicionamentos opostos ao lulismo enquanto movimento político, 

como “contradições”, “professores de esquerdismo”, “difícil acreditar”, marcas que 

denunciam o modo de circulação do termo lulismo, e seu vínculo a efeitos de sentido que 

marcam a desidentificação com seu uso. 

Num segundo gesto de análise, passamos a procurar pelo registro de lulismo nas 

formas editoriais e colaborativas de produção de dicionários, questionando como e se 
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esses processos de dicionarização registram o termo lulismo e seus derivados/correlatos 

(lulista, lulopetismo); que representam um conjunto de entradas altamente instável (pelos 

processos de disputa e divisão de sentidos que marca; pela sucessão de acontecimentos 

discursivos que marcam sua trajetória, e pelo curto espaço de tempo que circulam na 

língua). 

 Procuramos, nessas buscas, observar se há, nesses registros, espaço para “o 

controverso”, para “o em disputa”, e como tais se assinalam, pelas discursividade dos 

marcadores de dicionário (pejorativo, popular, neologismo), bem como o que se silencia 

nesses processos. 

Buscamos ainda identificar que posições são ocupadas nos processos de produção 

de sentido que se dão na formulação e circulação dos dicionários online. Ou mais 

especificamente, buscar como funciona a memória da posição lexicógrafo quando essa 

função é pulverizada pelos processos colaborativos de produção de verbetes em 

comparação com os processos editoriais. 

Uma vez que lulismo constitui um neologismo denominativo, assim considerada 

a palavra que surge da necessidade de nomeação de novas realidades (CORREIA E 

ALMEIDA, 2012, P. 18) e que o processo de dicionarização confere ao neologismo o 

status de componente lexical do sistema linguístico (Ibid. p. 20), consideramos a 

dicionarização desse termo uma marca de sua estabilização e uma movimentação na 

hiperlíngua. Considerando assim, tratar-se de uma palavra em processo de dicionarização, 

verificamos se entre os dicionários que registravam lulismo havia alguma rubrica ou 

designação indicativa de neologia, o que não aconteceu em nenhum dos dicionários 

consultados. 

Registraram o termo lulismo, os dicionários colaborativos inFormal e Wikipédia, 

e os dicionário editorias Aulete e Dicio, estando a palavra ausente nos dicionários 

Houaiss, Michaelis e Priberam. 

Um registro importante se deu com o resultado apresentado pelo Dicio: Enquanto 

a definição apresentava significado relacionado a Lulo, filósofo místico do sec. XIV. Os 

exemplos traziam referências da folha de s. Paulo, com referências ao lulismo brasileiro 

contemporâneo, o que caracteriza a automatização do gerenciamento dos bancos de dados 

que produzem esses dicionários, mesmo que tal se apresente como produzido por uma 

equipe de linguistas, como se vê em sua apresentação: 
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Dicionário Dicio107 

Nossa equipe é composta por lexicógrafos e linguistas que buscam garantir a acurácia, a exatidão e a 

precisão de toda a informação disponibilizada pelo site. A equipe editorial do Dicio fundamenta seu 

trabalho, para a criação das definições e de outros conteúdos, na consulta dos mais variados materiais, 

especialmente concernentes à lexicografia e à gramática (normativa e de usos). 

 

 

Figura 8: Recorte do verbete lulismo no Dicionário Dicio 

 

 

Fonte: www.dicio.com.br/lulismo.  Acesso em 12 jun. 2018. 

 

Ainda pensando na questão do registro do neologismo, levando em conta o temo 

de estabilização, comparamos o registro do termo com a chave de busca “getulismo”, 

buscando relacionar o tempo de circulação de um vocábulo aos modos de composição de 

dicionários, hipótese que se mostrou produtiva: 

 

 
107 https://www.dicio.com.br/sobre.html. Acesso em 10 jan. 2020. 
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Quadro 10: contraste presença/ausência dos verbetes lulismo x getulismo 

 

CATEGORIA DICIONÁRIO LULISMO GETULISMO 

editoriais  Houaiss não sim 

Aulete Sim sim 

Michaelis não sim 

Priberam* não sim 

Dicio erro *getulista 

colaborativos inFormal Sim não 

Wikcionário Sim sim 

automatizado Google  Não sim 

Fonte: o autor 

 

 A relação entre o tempo de circulação e o processo de dicionarização, que 

confirma e confere a estabilidade do termo pode ser apreendida do quadro 10, em que 

verificamos que todos os dicionários editoriais registram o termo getulismo, em 

circulação há muito mais tempo, enquanto o dicionário inFormal, cuja proposta leva à 

dicionarização de palavras de maior circulação e cujo início de atividade data de 2006, 

não registra getulista e nenhum de seu correlato getulista. 

 Finalizando reproduzimos as definições encontradas para o verbete lulismo 
 

Dicionário Aulete
108

 

LULISMO 

(lu.lis.mo). 

sm. 

1. Movimento ou postura política de apoio a Luís Inácio Lula da Silva, ex-sindicalista, fundador do 

Partido dos Trabalhadores (PT) e presidente do Brasil de 2002 a 2006 

 

Dicionário Dicio
109

 

LULISMO 

substantivo masculino 

Sistema de filosofia mística, preconizado por Lulo, no século XIV. 

O lulismo, obviamente, é de direita. Folha de S.Paulo, 20/08/2009 

Vão os votos de eleitores mais qualificados, vem o acesso às massas semi-analfabetas, grande esperança 

eleitoral do lulismo dilmista. Folha de S.Paulo, 27/08/2009 

 

108 http://www.aulete.com.br/lulismo. Acesso em 12 jun. 2018. 

109 https://www.dicio.com.br/lulismo. Acesso em 12 jun. 2018. 
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Dicionário inFormal
110

 

LULISMO 

1. Lulismo 

Significado de Lulismo Por Wagner R Antunes (SP) em 10-10-2012 

Referência ao estilo de governo adotado por Lula, ex-presidente do Brasil. Nesse estilo a ética e a verdade 

são deixadas de lado, substituídas por uma maneira de se expressar e/ou governar que visa a continuidade 

no poder ou a imposição de definições a todo custo e usando todos os meios possíveis, fazendo com que 

as massas sejam movidas de acordo com a conveniência. 

Ele era adepto ao lulismo 

 

2. Lulismo 

Significado de Lulismo Por Joao (SP) em 13-03-2017 

Relativo ao governo ou à imagem de Luis Inácio Lula da Silva. 

"Herança do lulismo"; "O lulismo tem admiradores e detratores". 

 

3. Lulismo 

Significado de Lulismo Por Joao (SP) em 20-02-2017 

Fenômeno político ocorrido no Brasil na primeira década do século XXI e que se baseou na popularidade 

do Presidente da República Luís Inácio Lula da Silva; culto a figura e personalidade de Luís Inácio Lula 

da Silva. 

Para Singer, o lulismo alia um projeto de redistribuição de renda à manutenção da ordem social. 

 

4. Lulismo 

Significado de Lulismo Por Mauro Framke Cappellano (SP) em 18-10-2008 

 

Apego incondicional que certas pessoas tem ao atual presidente do Brasil, o Sr. Luiz Inácio "Lula" da 

Silva. 

Esse cara sofre de lulismo. Coitado. 

 

5. Lulismo 

Significado de Lulismo Por ANTONIO ROBERTO RODRIGUES BICAS (SP) em 02-02-2017 

Segundo um grande grupo de pessoas, foi um governo corrupto. 

A presidente Dilma seguiu o "lulismo", o mesmo estilo corrupto de governar de seu antecessor. 

  

 
110  https://www.dicionarioinformal.com.br/lulismo. Acesso em 12 jun. 2018 
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Wikcionário
111

 

LULISMO 

Lu.lis.mo, masculino 

1. fenômeno político ocorrido no Brasil na primeira década do século XXI e que se baseou na 

popularidade do Presidente da República Luís Inácio Lula da Silva 

Coincidência ou não, no mesmo dia do comando de ordem unida dado por Lula, o ministro da Fazenda, 

Guido Mantega, divulgou pessoalmente um boletim estatístico eivado de falsidades. A julgar pelos 

números manipulados, o governo Lula é ainda melhor do que o seu titular diz ser e o governo Fernando 

Henrique ainda pior do que o lulismo apregoa (notícia do jornal O Estado de São Paulo de 13 de agosto 

de 2010). 

Para Singer, o lulismo alia um projeto de redistribuição de renda à manutenção da ordem social, o que 

atraiu eleitores conservadores e de baixa renda historicamente avessos ao presidente Luiz Inácio Lula da 

Silva (no site da revista Época [1], em 15 de fevereiro de 2010). 

2. culto a figura e personalidade de Luís Inácio Lula da Silva 

 

A leitura dos verbetes permite que analisemos aspectos de como o processo de 

dicionarização de lulismo se converte em espaço de circulação do discurso de poder, 

produzindo o registro histórico dessa orientação de sentidos político, pela qual, tudo 

acontece como se não houvesse outro sentido além dos registrados. 

Nenhum dos dicionários apresentou sentidos enaltecedores de lulismo 

(movimento político que prega a redução da pobreza, ou o aumento de vagas nas 

universidades...). Diferente do que ocorre no Wikcionário, em que a fala de Singer -  que 

apresenta uma visão apreciativa de lulismo - é trazida como exemplo de “fenômeno 

político...”, no dicionário inFormal, o mesmo e único exemplo positivo tem 

funcionamento de contraexemplo, já que a definição desqualifica o posicionamento 

trazido no exemplo, ao designá-lo como “culto à figura e personalidade...”: 
 

Dicionário inFormal
112

 

“3.[...]  culto a figura e personalidade de Luís Inácio Lula da Silva. 

Para Singer, o lulismo alia um projeto de redistribuição de renda à manutenção da ordem social.” 

 

Desse modo, no Dicionário inFormal, a qualificação positiva atribuída a Singer 

funciona, não como um exemplo de lulismo, mas como um exemplo de que o 

posicionamento de Singer se constitui em culto à personalidade de Lula. 

Das cinco entradas produzidas no inFormal, apenas uma se apresentou definição 

e exemplo que não produziam efeitos depreciativos para lulismo. Esse funcionamento 

produz posicionamentos contrários ao observado na dicionarização do inFormal para a 

palavra golpe, em que 6 das nove definições apresentavam posicionamento característico 

 
111 https://pt.wiktionary.org/wiki/lulismo Acesso em 12 jun. 2018 
112  https://www.dicionarioinformal.com.br/lulismo. Acesso em 12 jun. 2018 
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da esquerda, relacionando o golpe ao afastamento de Dilma. O efeito produzido por essa 

contraposição é o de que a circulação de sentidos depreciativos é mais forte nesse tipo de 

dicionarização, o que faz com que golpe represente uma oportunidade de ataque a Michel 

Temer, tomado como golpista, enquanto lulismo, de ataque a Lula. 

O mesmo funcionamento político se observa nos exemplos produzidos na 

Wikcionário. A extensão do primeiro exemplo destoa daquilo que constituiria um 

exemplo de uso, constituindo um argumento para a contraidentificação ao lulismo. 

Nenhuma das definições ou exemplos depreciativos são marcados por expressões 

como “pejorativo”, “depreciativo” etc. o que os põe em lugar de sentido único, autêntico, 

imune ao contraditório. Em alguns casos, como no Wikcionário, o que se apresenta em 

lugar de uma definição depreciativa é uma definição não qualificadora e um exemplo 

depreciativo, o que instaura um sentido ao mesmo tempo na esfera da neutralidade técnica 

e da impossibilidade de filiação positiva ao termo, fazendo valer o funcionamento dos 

dois “compartimentos teóricos” sobre o político de que nos fala Pêcheux. 

 

5.3  Emprego, trabalho, uberização 

 

A análise que aqui apresentamos procura estabelecer relação entre o processo de 

recorte automatizado produzido pelas páginas de buscadores, (que se apresentam  

alternativamente à busca pela reprodução dicionarística) e a própria produção de 

dicionários, considerando que esses recortes apresentados em buscas que não ativam o 

dicionário se apresentam em quadros destaque que operam no escopo da 

definição/exemplificação que constitui os elementos metalinguísticos. 

Se um corpus de arquivo textual não é um ‘banco de dados’” (p. 281), ao contrário, 

é caracterizado por sua heterogeneidade contraditória, é necessário que a tomada 

materialista da linguagem se volte para a existência dos “bancos de dados linguístico 

textuais” que, processados em rede, alimentam processos de automatização da 

formulação linguística. 

Baseado nos princípios discursivos de que as condições de produção e a ideologia 

são constitutivas do sentido, tomamos por corpus formulações, decorrentes dessas 

operações de recorte automatizado, produzidas pelo buscador Google como resultados 

para as chaves de busca: trabalho - trabalhador – emprego - empregador, a esses 

acrescentando o termo “Uberização” – neologismo criado no atrito entre tais jogos de 
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definições; buscando comparar os resultados gerados pelas buscas com e sem a palavra-

comando “significado” que faz abrir a função “Dicionário Google”. 

Os resultados das buscas, reproduzidos a seguir, apresentaram o seguinte 

funcionamento: a digitação das chave de busca na barra de pesquisas do Google não 

ativou automaticamente a função dicionário, mesmo com a maioria desses constando no 

banco de dados do Dicionário Google, o que é um indicativo de que relativamente poucas 

pesquisas efetuadas com essas chaves produzem o clique nos encaminhamentos para 

dicionários, fazendo com que o sistema não reconheça essa busca como uma consulta 

lexicográfica. 

Mesmo assim, as chaves de busca trabalho, trabalhador, empregador e 

uberização ativaram operações de recorte automatizado, que reproduziram enunciados 

definidores a partir de recortes, da Wikipédia, para trabalho e trabalhador; da empresa 

Xerpa, para empregador, e do Canaltech para Uberização, Enquanto a Wikipédia é uma 

plataforma de conhecimento colaborativo, o Canaltech, um site de notícias de tecnologia, 

a empresa Xerpa se apresenta como uma empresa digital de gerenciamento de folha de 

pagamentos, oferecendo serviços bancários, empréstimos consignados e serviços de 

educação financeira: 

 

A Xerpa está construindo uma nova geração de serviços financeiros tecnológicos que melhoram a vida 

dos trabalhadores brasileiros. Queremos mudar a relação entre empresa e profissional, empoderando-os 

financeiramente e contribuindo para o aumento de produtividade das organizações. Através do Xerpay, 

permitimos aos colaboradores que recebam seu salário quando precisarem, no modelo sob demanda.113 

 

As fontes de que se extraíram os recortes que funcionam como definição são, 

portanto, uma enciclopédia, um site jornalístico e uma instituição financeira, o que é 

ilustrativo da variedade e posicionamento das instâncias produtoras de sentido nessas 

operações. Das chaves de busca experimentadas, apenas emprego não produziu uma 

operação de gestão lexicográfica, iniciando a função “Procurar emprego no Google”, 

serviço que oferece um balcão de empregos virtuais, com cadastro de empregadores e 

desempregados. 

Por sua vez, a mesma palavra acompanhada do termo significado fez abrir o 

dicionário para todas as chaves de busca, menos para uberização, neologismo ainda não 

dicionarizado. Significado – assim como definição, define, dicionário – funciona nesse 

 

113 https://www.xerpa.com.br/blog/author/xerpa/ 
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caso como palavra-comando, que é processada pelo Google como instrução para abertura 

de seu dicionário, e não como chave de busca. Os resultados de gestão lexicográficas 

produzidos por recorte automatizados e pelo dicionário Google são reproduzidos no 

quadro 18, a seguir: 

 

 

Quadro 11: Enunciados definidores apresentados no buscador Google para trabalho, 

emprego e uberização 

 

BUSCA RESULTADOS 

trabalho 

Quadro central: 
 

O trabalho é o fator de produção mais importante. /Wikipedia 
 

trabalho 

significado 

Dicionário: 

 

1. conjunto de atividades, produtivas ou criativas, que o homem exerce para 

atingir determinado fim / "t. manual" 

2. atividade profissional regular, remunerada ou assalariada. / "t. de tempo 

integral" 
 

trabalhador 

Quadro lateral: 

 

Trabalhador é um termo amplo que inclui todo aquele que vive do seu trabalho 

- isto inclui o escravo, o servo, o artesão, o proletário. Na atualidade, o 

trabalhador é considerado legalmente como todo aquele realiza tarefas baseadas 

em contratos, com salário acordado e direitos previstos em lei. / Wikipédia 
 

trabalhador 

significado 

Dicionário: 

 

1. que ou aquele que trabalha. 

2. que ou o que é dado ao trabalho, que gosta de trabalhar; lidador, pelejador. 

 

emprego 
 

- Ativa a função de busca por empregos de agências especializadas – 
 

emprego 

significado 

Dicionário: 

 

1. utilização prática; aplicação. / "o e. da informática atingiu todas as 

atividades" 

2. ocupação em serviço público ou privado; cargo, função, colocação. / "tem 

um ótimo e. numa multinacional" 

 

empregador Lista de links: 
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1. A diferença entre empregado e empregador está principalmente descrita 

conforme os aspectos legais da lei da CLT. Enquanto o empregado é aquele que 

... 

https://www.xerpa.com.br/blog/diferenca-entre-empregado-e-empregador/ 

 

2. O empregador é aquele que contrata o trabalhador aos seus serviços de forma 

remunerada, e tendo em contrapartida deste a prestação de trabalho. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Empregador 
 

empregador 

significado 

 

1. que ou o que emprega, que ou o que contrata pessoal para serviço assalariado. 

2. BRASILEIRISMO•BRASIL - diz-se de ou superior hierárquico de firma ou 

de estabelecimento, em relação aos empregados; patrão. 
 

uberização 

Quadro central 
 

Uberização é um termo que está na moda. 

"Uberização" é o presente e o futuro dos negócios – Canaltech 

Uberização: é um termo cunhado para expressar um novo formato de fazer 

negócios, apoiado nas tecnologias móveis, que conectam o... 

uberização 

significado 

Quadro central 

 

"Uberização" é o presente e o futuro dos negócios. 

... Uberizar virou significado de alterar a forma como os intermediários 

gerenciam seus negócios. Empresas inovadoras utilizam a tecnologia para 

colocar consumidores e fornecedores em contato direto. 

https://canaltech.com.br › negocios › uberizacao-e-o-presente-e-o-futuro-dos... 

Fonte: o autor a partir de buscas no Google. Acesso em 10 nov. 2019 

 

A leitura do quadro acima permite observar que as diferentes entradas são 

relacionadas a diferentes aspectos das relações jurídico-econômicas que orientam o 

processo de produção de sentidos a eles relacionados. Destacamos assim que: 

1. O termo emprego, digitado isoladamente foi o único que ativou o 

assistente do Google, de modo que sua inteligência artificial interpretou a busca como 

busca por emprego, relacionando vagas para o setor geográfico pesquisado, e ativando 

funções de contato e geolocalização; 

2. O termo uberização foi o único não dicionarizado - o termo não consta de 

nenhum dos dicionários pesquisados, nem nos dicionários colaborativos, nem na 
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enciclopédia Wikipédia. Na ausência deste último, foi o único que apresentou o “quadro 

síntese” com elemento recortado de outro site (Canaltech); 

3. Enquanto a dicionarização de “trabalho” opõe em suas entradas a relação 

entre “produção” e “relações jurídicas” (direito), a dicionarização de emprego opôs essa 

relação à noção de instrumentalidade, (meio, uso). Essa relação é apagada pelo termo 

uberização, na definição recortada pelo Google; 

As operações de recorte automático consistiram, em todos os quadros síntese 

elaborados pelo Google, na busca de enunciados definidores, podendo para muitos 

consulentes substituir o acesso à função dicionário: a simples busca no Google oferece, 

nesses casos, um enunciado definidor e exemplos de uso nos resultados subsequentes. 

No caso do termo uberização, não dicionarizado, além do silenciamento da noção 

de trabalho nas definições apresentadas, podemos observar o funcionamento das 

operações de recorte automático, pelo qual, o uso da palavra-comando “significado” 

produz um novo recorte definidor, substituindo na pesquisa por uberização o enunciado 

“é um termo que está na moda” pela definição “‘Uberização’ é o presente e o futuro dos 

negócios. ... Uberizar virou significado de alterar a forma como os intermediários 

gerenciam seus negócios. Empresas inovadoras utilizam a tecnologia para colocar 

consumidores e fornecedores em contato direto”. 

Nessa formulação, as palavras “consumidores e fornecedores” apagam a relação 

de trabalho inerente a esse processo. Pela inserção da palavra-comando significado, o 

sistema de produção de recorte automatizado muda o foco, recuperando de fato um 

enunciado definidor (em lugar do comentário produzido anteriormente – “está na moda”) 

avançando nas possibilidades de dicionarização que buscamos compreender em nossa 

pesquisa. 

As relações polêmicas que envolvem o modelo da uberização não comparecem 

nos recortes produzidos pelo Google. As tecnologias de inteligência artificial que 

gerenciam tais recortes operam sob o funcionamento da ideologia, privilegiando leituras 

que desafirmam a luta de classes. Esses efeitos são tomados nesta tese como políticas de 

linguagem que buscam silenciar a noção de coletividade/classe e reproduzem sentidos 

que reforçam as crescentes relações de desigualdade e exploração que caracterizam a 

formação social capitalista, as naturalizando. 
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6 PROJEÇÃO: ATO DE LANÇAR, DE PROJETAR PARA A FRENTE114 

 

Qual a relação do analista do discurso com as tecnologias, e mais especificamente, 

com as tecnologias da linguagem? Que efeitos se produzem do fato de questionarmos os 

sentidos de tecnologia e os modos como estas são produzidas e consumidas? Pensar a 

tecnologia como um processo e não um produto acabado; entendermos desenvolvedores 

e utilizadores das tecnologias como sujeitos que interpretam e produzem sentidos, 

identificam-se, resistem, equivocam-se – todo esse processo de compreensão discursiva 

da tecnologia altera de alguma forma o modo como estas produzem sentido em nosso 

cotidiano? 

Os desafios produzidos pelas análises discursivas dos dispositivos tecnológicos 

são grandes. No capítulo 3 procuramos descrever aspectos das tecnologias de 

processamento da linguagem em sua relação com a ideologia, campo que se mostra fértil 

para o lançamento de novas questões e novas práticas de pesquisa que se prestem a 

compreender os modos de funcionamento das discursividades digitais. 

No prefácio na nova tradução de análise automática do discurso, Orlandi aponta 

a importância da formalização proposta por Pêcheux para o alavancamento de princípio 

como condições de produção, efeitos de sentido, formações discursivas, processo 

discursivo...; e citando o proverbio chinês trazido por Pêcheux de que “o idiota olha o 

dedo quando se aponta a lua”, Orlandi desafia: “E por que não? A automatização é o dedo 

que nos aponta o que poderá vir a ser a análise do discurso. Não necessariamente na 

direção da automatização” (ORLANDI, 2019, p. 16). 

A relação entre a AD e informática se oferece então como espaço de práticas 

interpretativas, metodológicas e experimentais, cujos resultados podem intervir para além 

da própria análise do discurso. Ao caminharmos para o fechamento da presente tese, 

sentimo-nos desafiados a mobilizar sentidos que nela se produziram para uma prática 

científica socialmente comprometida, projetar para frente e para fora o que aqui se 

produziu. 

Enquanto prática engajada, isso significa, em primeiro lugar, considerar o 

conceito de colaboratividade que caracteriza parte da produção dos instrumentos 

linguísticos como espaço de atuação inerente ao analista do discurso; é preciso ocupar a 

internet, desestabilizar sentidos, produzir e mobilizar intervenções relevantes nos 

 
114 https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/proje%C3%A7%C3%A3o. Acesso em 15 dez. 

2019.  
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processos de produção de sentido – não considerando as tecnologias intrinsicamente boas, 

ou más, mas como espaço a reclamar sentidos, é preciso que a prática científica 

identificada a prática revolucionária, como propõe Pêcheux faça intervir nos processos 

colaborativos, garantindo espaços para o que a política da higienização do pensamento 

deseja apagar. 

Em segundo lugar, é preciso considerar o desenvolvimento das tecnologias da 

linguagem como inerentes à prática do analista do discurso. É nesse sentido que Pêcheux 

([1982] 2014d) estabelece o desafio referente às possibilidades de leitura de banco de 

dados textuais, como trataremos a seguir. 

 

6.1  AD e o desenvolvimento de tecnologias da linguagem 

 

Em Ler o Arquivo Hoje, Pêcheux ([1982] 2014d) antecipa o desenvolvimento das 

tecnologias da linguagem e sua relação com o saber, ao encontrar indícios de uma 

“proliferação previsível dos ‘métodos de tratamento de textos’ induzidos pela desordem 

informática que se prepara em nossas sociedades” (PÊCHEUX, [1982] 2014d, p. 61). 

Conhecedor das práticas vigentes em tecnologias da linguagem, Pêcheux propõe um 

caminho para seu desenvolvimento que abarca o que é próprio da linguagem sem fugir 

aos desafios produzidos pelo desenvolvimento da informatização. Para o autor: 

 

As aporias de uma semântica puramente intralinguística (ou de uma 

pragmática insensível às particularidades da língua), e as reflexões sobre a 

especificidade do arquivo textual, levam a pensar que uma pesquisa 

multidisciplinar é indispensável para um acesso realmente fecundo 

(PÊCHEUX, [1982] 2014d, p. 57). 

 

A pesquisa multidisciplinar de que trata Pêcheux é, segundo o autor, aquela pela 

qual a linguística se coloca como disciplina de entremeio, gerenciando sentidos que se 

atravessam entre os processos de formalização e de interpretação (ibid. p. 65) Nesse 

sentido, o estudo dos dicionários online se coloca como lugar propício para tais práticas, 

pois se tratam de tecnologias de instrumentação linguística que mobilizam a técnica para 

o processamento do sentido, de modo a intervir no funcionamento da língua. 

Nesse caso, a projeção a que nos propomos consiste em fazer repercutir 

conhecimentos mobilizados na produção desta tese para práticas de desenvolvimento de 

software que busquem considerar o que é de fato115 da língua. É Pêcheux quem lança o 

 
115 No sentido de não negligenciar as ambiguidades e contradições que a constituem.  
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desafio e orienta a ação desafiadora de se lançar sobre as práticas de produção de 

algoritmos, sem perder de vista o lugar a ser ocupado por seu funcionamento. Nas 

palavras do autor: 

O objetivo é desenvolver práticas diversificadas de trabalhos sobre o arquivo 

textual, reconhecendo as preocupações do historiador Tanto quanto as do 

linguista ou do matemático-técnico em saber fazer valer, face aos riscos 

redutores do trabalho com a informática - e logo, também nele - os interesses 

históricos, políticos e culturais levados pelas práticas de leitura de arquivo. [...] 

Logo nem ceder às facilidades verbais da pura denúncia humanista do 

“computador”, nem se contraidentificar ao campo da informática [...] mas 
tomar concretamente partido, no nível dos conceitos e dos procedimentos, por 

este trabalho do pensamento em combate com sua própria memória, que 

caracteriza a leitura-escrita do arquivo, sob suas diferentes modalidades e 

ideológicas e culturais, contra tudo o que tem de hoje a apagar este trabalho. 

Isso supõe também construir procedimentos algoritmos informatizados, 

traduzindo, tão fielmente quanto possível, a pluralidade dos gestos de leitura 

que possam ser marcados e reconhecidos no espaço polêmico das leituras de 

arquivos (PÊCHEUX, [1982] 2014d, p. 67, itálicos e aspas do autor). 

 

De que modo isso é possível? Afirmamos, ousadamente, a partir de Pêcheux, que 

é possível, contribuir, enquanto analista do discurso, com os processos de produção de 

software, para o que apresentamos o funcionamento da ferramenta francesa Lexilogos, 

disponível para o português apenas com links que abrem os dicionários, sem o 

processamento simultâneo de diversos dicionários. Considerando que o desenvolvimento 

de ferramentas desse tipo auxiliaria nas práticas analíticas que propomos, e que as práticas 

e conhecimentos mobilizados nesse trabalho poderiam contribuir para o funcionamento 

dessas ferramentas. 

 

Figura 9:  Visão geral da ferramenta Lexilogos 

 

Fonte: https://www.lexilogos.com/francais_dictionnaire.htm. Acesso em 20 dez. 2019 
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Figura 10:  Detalhe ampliado da ferramenta Lexilogos 

 

Fonte: https://www.lexilogos.com/francais_dictionnaire.htm. Acesso em 20 dez. 2019 

 

Figura 11:  Tela de resultados da ferramenta Lexilogos 
 

 

Fonte: https://www.cnrtl.fr/definition/coupe. Acesso em 20 dez. 2019 
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A ferramenta Lexilogos permite a pesquisa em múltiplos dicionários 

disponibilizados de uma só vez, apresentado o resultado em uma única entrada. Ela 

permite ainda que sejam selecionados quais dicionários devem ser consultados e 

apresenta uma breve descrição dos dicionários disponibilizados. Não se trata de um 

modelo, mas de uma inspiração para o desenvolvimento de ferramentas de gestão 

lexicográfica que levem em conta os princípios discursivos tratados nesse trabalho. 

A própria produção de dicionários (colaborativos ou automatizados) consiste na 

passagem de uma metalexicografia discursiva para uma lexicografia discursiva e pode 

ver desenvolvia a partir das orientações de Pêcheux sobre a leitura do arquivo. Com tais 

propostas, encerramos pelo começo o trabalho que se apresenta projetando continuidades 

e desdobramentos para a tese aqui desenvolvida. Para tal, encerramos a dimensão 

propositiva pela análise do papel da escola enquanto espaço para projeção dos princípios 

aqui desenvolvidos. 

 

6.2  Dicionário online e escola 

 

A circulação dos dicionários online em ambiente escolar é tomada na presente 

seção na relação com o que Krieger denomina “lexicografia pedagógica” (KRIEGER, 

2012, p. 171); - produção, orientação e análise de dicionários com objetivos 

educacionais/escolares - pensando em como, os efeitos dessa circulação de saberes se 

fazem sentir tanto na produção e sistematização do conhecimento, quanto nas próprias 

práticas cotidianas de escrita. Digitar uma palavra no Google para descobrir seu 

significado ou forma de uso parece ser, cada vez mais, uma atitude trivial, a ser, pela AD, 

desnaturalizada pela consideração de sua historicidade. 

A generalização dos mecanismos de busca na internet para a realização dos 

objetivos dos instrumentos linguísticos realimenta a produção e a migração desse tipo de 

conhecimento para o meio digital. Tratando da relação entre a lexicografia pedagógica e 

a informatização dos modos de produção de dicionários, Liska (2015) enuncia que 

 

apostar na união entre as tecnologias de informação com as práticas 
pedagógicas é primordial para que o ensino acompanhe os passos que a 

humanidade segue rumo aos avanços científicos e tecnológicos. Da união entre 

a importância do uso do dicionário na sala de aula e da utilização de tecnologias 

e recursos midiáticos no processo de ensinoaprendizagem, temos o dicionário 

online, livre e gratuito, como potencial instrumento didático (LISKA, 2016, 

n.p.) 

 



199 

 

O autor elabora então atividades que utilizem os dicionários online como recursos 

pedagógicos. A mesma atribuição pode ser identificada na página “dia a dia da educação”, 

do governo do Paraná, que apresenta uma lista de recursos didáticos e nela uma seção de 

dicionários online em que os Dicionários Aulete e Priberam são citados entre 22 

dicionários de diversas especialidades (bilíngues, de MPB, matemática, cinema, 

capoeira). 

Finalmente, citamos o caso que motivou o tema de tese em questão: o projeto de 

ensino “Obras de Referência em Smartphones como Ferramenta de Ensino e 

Aprendizagem”, coordenado pela professora Hélvia Pereira Pinto Bastos, no Instituto 

Federal de Educação Ciência e Tecnologia Fluminense (em Campos dos Goytacazes, 

interior do Rio de Janeiro), o qual propõe o uso de dicionários online nas aulas de língua 

portuguesa por meio de aplicativos de celular. 

O projeto propunha, assim, “avaliar os aplicativos de forma quantitativa e 

qualitativa, assim como a percepção do usuário (alunos e professores) acerca de sua 

usabilidade e validade como instrumento de consulta em contexto de aprendizagem 

informal e escolar”116. Chamou-nos a atenção, especialmente, o fato de constar, entre os 

dicionários a ser utilizados em sala de aula, o Dicionário inFormal, possibilidade que nos 

pareceu pouco convencional e campo fecundo para investigação. 

As três propostas (Liska, Secretaria de Educação do Paraná, e Bastos) organizam-

se sob a pressuposição de transparência do que é um dicionário online – despertando a 

necessidade de sua desnaturalização/historicização em nossa pesquisa. 

A compreensão dos modos de funcionamento dos diferentes modos de produção 

de dicionários permite estabelecer um princípio orientador para as práticas pedagógicas 

que envolvem o uso de dicionários online. Para Oliveira (2014) ao analisar as 

possibilidades de abertura de sentidos possibilitadas pelo “Dicionário inFormal”: 

 

Com esta nova possibilidade, abre-se espaço para uma escrita criativa e 

reflexiva, uma escrita autoral, que desloca sentidos sobre a língua, e sobre a 

leitura e a escrita do dicionário. Uma escrita que permite ao sujeito se dizer 

enquanto falante e enquanto cidadão de uma sociedade democrática. Um modo 

de escrita que, ainda hoje, a escola muitas vezes resiste a propor, ficando no 

domínio da produtividade, em oposição ao da criatividade. Talvez o exercício 

lexicográfico que contemple a liberdade que o Dicionário inFormal propõe 

seja, afinal, uma prática de escrita possível de levar às salas de aula e que 

recoloque falante como sujeito do seu dizer e da sua língua (OLIVEIRA, 2016, 

n.p.). 
 

 
116 Descrição do projeto no currículo lattes da pesquisadora. Disponível em: 

http://lattes.cnpq.br/3906724233805336. Acesso em 12 ago. 2019. 
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Os efeitos de uma proposta que considere a produção online de dicionários podem 

reverberar nas práticas de ensino. Ao se considerar; a) o espaço escolar como espaço 

privilegiado de circulação de instrumentos linguísticos, b) a relação entre o 

desenvolvimento das ideias linguísticas e os processos de escolarização e c) o desafio de 

se incorporar produtivamente as tecnologias ao processo de ensino e aprendizagem; 

estabelecemos, assim, modos para a compreensão de como o linguístico e o tecnológico 

podem protagonizar processos de ensino. 

A posição que assumimos em nossa pesquisa requer que a relação entre ideias 

pedagógicas e ideias linguísticas seja vista a partir da historicidade entre esses dois 

campos do saber: da institucionalização do aparelho escolar resulta grande parte dos 

processos de instrumentação linguística, envolvendo, desde a vinculação nem sempre 

efetivada entre pesquisa e ensino, aos processos de manualização dos instrumentos 

linguísticos. Tendo em vista essa consideração, pretendemos que os resultados de nossas 

pesquisas possam ter repercussão no fazer pedagógico, e destacamos aspectos dessa 

relação. O papel dos instrumentos linguísticos na aquisição dos domínios requisitados 

pela formação discursiva da escolarização é enfatizado por Nunes: 

 

se os instrumentos linguísticos, construídos com base na escrita, de fato não se 

confundem com a “língua”, eles não deixam de funcionar na sociedade, 

produzindo um discurso e um imaginário linguístico. Da perspectiva da HIL, 

os instrumentos linguísticos são vistos como um saber que funciona na 

aquisição dos domínios da escrita, da língua e da enunciação (NUNES 2008b, 

p.52). 
 

É ainda em Nunes que encontramos uma reflexão sobre a instrumentalização da 

língua, sua interface com o discurso e suas implicações para o ensino. A possiblidade de 

mudança no lugar ocupado pelo dicionário no saber escolar, de forma a, antes, se 

compreender seu funcionamento do que ver nele um esgotamento das possibilidades da 

língua é apontada pelo autor como uma mudança viabilizada pelo estudo discursivo dos 

dicionários: 

Do ponto de vista do leitor cotidiano, os dicionários são considerados bons ou 

ruins de acordo com as necessidades imediatas de consulta, e conforme se 

encontrem ou não as palavras buscadas, mas poucas vezes suas definições são 

questionadas. A escola também não se preocupava, até muito recentemente, 

com a leitura dos dicionários em sala de aula; eles eram apenas consultados em 

caso de dúvidas ou para se saber os sentidos supostamente “corretos” das 
palavras. Assim, não se ensinava o dicionário, pelo contrário, era o dicionário 

que “ensinava” como uma autoridade pouco questionada. 

No entanto, nas duas últimas décadas, produziu-se no interior da Análise de 

Discurso e da História das Ideias Linguísticas, para me limitar a minha área de 

atuação, um conhecimento considerável sobre os dicionários, o que levou a 

uma mudança no modo de concebê-los, ensiná-los e produzi-los (NUNES, 

2010a p. 7). 
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Essa mudança de perspectiva, no entanto, ainda não vem se apresentando na 

maioria dos projetos escolares, sendo raros os projetos que apresentem essa ruptura pela 

incorporação da reflexão discursiva em projetos que se deem na interface com as novas 

tecnologias, ou mesmo naqueles centrados no próprio conhecimento linguístico. 

Destacamos aqui, nesse sentido o trabalho desenvolvido por Petri: “Um outro olhar sobre 

o dicionário” (PETRI et al., 2010) apresenta incursões pedagógicas fortemente 

sustentadas por uma reflexão teórica que articula esses conhecimentos. 

 

Observamos, na prática, que o funcionamento desses instrumentos linguísticos 
fica muito aquém do que eles podem proporcionar. É com o intuito de retirar 

do estatuto de subutilização os dicionários, que propomos desconstruir a 

imagem de “lugar de interdito da dúvida”, ao qual o dicionário é vinculado, já 

que não se pode tomá-lo apenas como objeto de consulta da ortografia, pois 

isso seria reproduzir uma estrutura sem refletir sobre a língua ali veiculada. Da 

mesma forma, entendemos que a busca de sinônimos e definições para as 

palavras “desconhecidas” também é uma prática que não trabalha com a 

produção de sentidos, pois tenta estabelecer uma relação direta entre as 

palavras e as coisas, o que, na vida de um sujeito falante da língua, de fato, não 

ocorre. 

Se tomarmos, então, o dicionário como uma materialidade discursiva, na qual 
é possível observar diferentes formas de nomear e de definir as coisas do nosso 

mundo, prevendo múltiplas possibilidades de funcionamento deste ou daquele 

sentido, poderemos explicitar aos olhos de nossos alunos quais e quantas são 

as possibilidades de uso de regras que estabelecem o lugar imaginário do certo 

e do errado (PETRI et al., 2010, p. 19). 

 

Ao deslocarem esse lugar de certo e errado pela produção de conhecimentos sobre 

o funcionamento do dicionário, articulando nisso possiblidades de deriva, metáforas e 

incompletudes, as autoras (dos/nos diversos capítulos) ampliam as possibilidades de uso 

do dicionário em ambiente escolar, ao submetê-lo ao estatuto da interpretação e da 

compreensão, suprimindo a busca de respostas universais por redes de relações de 

sentidos. Reconhecemos, assim, no trabalho de Petri a subsunção dos instrumentos 

pedagógicos da disciplina língua portuguesa ao funcionamento dos instrumentos 

linguísticos, e tomamos como modelar a proposta de ação e reflexão empreendida pelas 

autoras para a proposta que aqui desenvolvemos para o estudo dos dicionários online. 

À semelhança do que desenvolveram as autoras, consideremos que o estudo dos 

dicionários online deve proporcionar a compreensão da materialidade que os constitui, 

instituindo para eles o lugar de um objeto o que representa um conhecimento sobre a 

língua. Objeto que não se pode desprezar, nem canonizar, mas dele aprender o 
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funcionamento da linguagem: sua incompletude, sua opacidade e sua sujeição à história 

e aos lugares de produção de sentido – o jogo da interpretação 

Desse aprendizado outros lugares discursivos passam a se estabelecer – o novo 

olhar é o olhar desse outro lugar. Assim como nas atividades desenvolvidas pelas autoras 

(PETRI et al., 2010), o trabalho com os dicionários online (com suas particularidades nos 

modos de produção e circulação) pode trazer, ao ambiente escolar, condições para a 

produção do que Nunes denomina “escrita da palavra”: 
 

Acredito que na escola se poderia despertar o gosto pela escrita da palavra em 

suas várias formas, dando margem para que o sujeito se situe diante das várias 

possibilidades de produzir discursos sobre as palavras, ou seja, para que a 

relação com as palavras, e os discursos que as sustentam, faça sentido para eles 
e para que aquilo que eles produzam se inscreva na história (NUNES, 2010a, 

p.16). 
 

Ao projetar, na presente tese, possibilidades de circulação dos dicionários online 

em ambiente escolar, pela consideração dos efeitos da instrumentação linguística em rede 

sobre as práticas sociais sustentadas pela produção do conhecimento linguístico, 

fomentamos práticas comprometidas com mudanças nas formas de distribuição desse 

conhecimento. Adotamos assim, a proposta de Petri, de “refletir sobre esses instrumentos 

pedagógicos, sob uma perspectiva que os toma como instrumentos linguísticos, objetos 

discursivos da maior importância para a constituição dos sujeitos em relação a sua 

língua.” (PETRI et al., 2010, p. 9) - relação que passa, como mostramos, pelas tecnologias 

digitais de linguagem, e seus efeitos. 
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7  CONCLUSÃO: PARTE FINAL DE UM TEXTO ESCRITO117 

  

Produzir o efeito de encerramento para um trabalho que percorreu trajetos 

labirínticos como os da tecnologia de linguagem é tentar mapear encruzilhadas, bloqueios 

e acidentes constituintes de um caminho que não cessa de refazer-se. Ao nos lançarmos 

sobre um objeto desestabilizado, em expansão e mudança, como são os dicionários 

online, produzimos conhecimentos na mesma medida em que deixamos de lado, a todo 

tempo, possibilidades de análise que garantiriam material para ainda muitos anos de 

trabalho. 

O efeito de encerramento pode, no entanto, ser obtido pela menção aos títulos dos 

capítulos escolhidos para produzirem o efeito de narratividade. Derivando verbos dos 

substantivos que compõem seus títulos, produzimos: introduzir, teorizar, sondar, 

instanciar, funcionar, projetar e concluir. Acompanhados por resultados de buscas aos 

dicionários em análise, os substantivos que encabeçaram os títulos revelavam o objetivo 

principal de cada capítulo, nos conduzindo a uma produção que articula aos saberes 

estabilizados a movência das condições de produção da atualidade. Assim pensada, a 

produção de conhecimento é uma espécie de acontecimento. 

O objeto dessa produção, os dicionários online –- são boa metáfora para o próprio 

conhecimento: encontram-se inacabados, processo, projeto. Desmaterializados, 

materializam-se por partes que se dão a conhecer, e se desfazem. Printados, copiados, e 

colados, deixam de ser online, viram fotografia, lembrança, registro. É sobre essas 

imagens, produzidas pelo online, e não sobre o próprio do online que se lançam nossas 

análises. 

Concomitantemente, esses instrumentos, resultantes da informatização da 

metalinguagem, incorporam-se ao dia-a-dia, de forma naturalizada e espontânea, 

significando-se no efeito de evidência que produzem. Muitas foram as vezes, durante a 

escrita desta tese, em que os dicionários online deixaram de ser objetos de análise para se 

tornar “objeto de referência”, oferecendo acepções, alternativas, exemplos... sustentando 

e modificando a relação entre a ideia vaga a ser formulada e as abundantes formas 

modelares no fluxo do já-dito que se produz pela ferramenta a oferecer porções de 

memória sobre a língua ao alcance de um clique. 

O desafio de desnaturalizar tais práticas, demonstrando que tal efeito de evidência 

é parte do funcionamento ideológico normalizador da vida, em que se constituem sujeitos 

 
117 https://dicionariocriativo.com.br/significado/conclus%C3%A3o. Acesso em 30 out. 2019. 
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e sentidos, é a tarefa a que nos convida a Análise do Discurso. Desafio ao qual se lança o 

analista, também constituído pela linguagem, interpretando efeitos dos quais não está 

separado. Foi, portanto, tomando a teoria discursiva como princípio de desestabilização 

dos sentidos que procuramos conhecer as formas capturáveis desse funcionamento. 

Isso significou colocar no centro das questões da instrumentação linguística 

online, as formas que manifestam o político na gestão do dizer, considerando os 

dicionários online instrumentos que capturam, reproduzem e interditam sentidos em 

circulação, (des)legitimando-os; o que nos levou a construir um corpus em que os 

acontecimentos do cenário político/eleitoral são diretamente ligados à constituição do 

sujeito, de modo que articulando tal cenário à família, gênero, sexo e trabalho, 

demonstramos que a gestão política do dizer é também a gestão do sujeito. 

Tal gesto só se mostrou possível pela interlocução entre HIL e AD, pela qual 

descrevemos lugares discursivos produzidos pela memória do fazer lexicográfico, 

atribuindo-lhes papel privilegiado no funcionamento da ideologia. Tal interlocução 

possibilitou compreender as tecnologias da linguagem que possibilitam a existência dos 

dicionários online como elementos constituintes/modificadores da hiperlíngua, noção 

que, pela articulação com a de ideologia, entendemos como instância de regulação do 

funcionamento da língua. 

É na hiperlíngua que ocorrem o que denominamos comandos autonímicos 

procedimentais, os quais interditam/obrigam determinadas formas e usos, através de 

formulações (interditivas, preferenciais, modelares...) em circulação na própria língua. 

Tais comandos se materializam nos instrumentos linguísticos, que por sua vez lhes 

conferem outros status, modificando a estrutura da hiperlíngua. 

Desse modo, o funcionamento do dicionário opera sobre as possibilidades de 

dizer, interditando sentidos que ligam, por exemplo buceta à ideia de prazer feminino; 

ou, lulismo à ideia de diminuição das desigualdades sociais; ou ainda, uberização à 

imagem do trabalhador, pela negação dos direitos que regem as relações jurídicas de 

trabalho em prol daquelas que orientam as do comércio e da venda – ainda que trabalho 

resguarde em sua memória o significante escravo, adequado à descrição daquele que, 

desprovido de direitos mínimos, entrega sua força de trabalho por um valor menor que o 

necessário a sua subsistência. 

Por seu funcionamento (re)produtor de discursividades hegemônicas 

organizadoras das desigualdades estruturais da sociedade, o discurso lexicográfico 

produzido na internet reserva a essas relações, pela interdição, o lugar de sujo, 
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inadequado, antiquado, antiprogresso, antifamília – sentidos reservados a mal sujeitos que 

rompem com ordem social a se estabelecer, de modo que esses processos perfazem a 

função de gestão social do léxico. 

Se, por um lado, os sentidos dominantes nas formas de instrumentar a língua são 

os que se mostram hegemônicos na formação social capitalista, não deixam de 

comparecer nesses instrumentos, mesmo em menor proporção, sentidos que procuram 

romper com o status quo, materializando na instrumentação da língua, a possibilidade de 

sentidos outros. 

Nessa direção, as campanhas de reformulação de verbetes, como vistas em 

família, mulher e professora, ainda que ineficazes no propósito de apagar a memória 

histórica das relações de dominação ali presentes, são um marco, por institucionalizar 

gestos de abertura a sentidos historicamente interditados, produzindo rupturas nas 

relações cristalizadas na hiperlíngua. 

Essa contradição opera também na emergência de sentidos 

inconvencionais/inconvenientes proporcionadas pelas novas formas de produção de 

dicionários. Para além da migração de dicionários editoriais para a internet, trouxemos ao 

lume os modos de produção colaborativo e automatizado, constituídos a partir de novas 

possibilidades de instauração de autoria sustentadas pelas diferentes formas de circulação 

da internet. 

Ancoradas nas noções de colaboratividade e automatização, o efeito de 

referencialidade produzido pela finalização de uma edição física é substituído pelo de 

atualidade: as constantes atualizações prometidas/efetuadas por esses dicionários 

produzem o que denominamos efeito de infinitude progressiva, pelo qual a continuidade 

do processo de produção substitui o status de incompleto pelo de inacabado (por que 

infinito); produzindo o efeito de uma abertura que tende à totalidade. 

Proporcionada pela arquitetura cliente/servidor, característica da Web 2.0 (que 

permite a criação de bancos de dados textuais separados das formas apresentadas no site 

acessado), a noção de colaboratividade, regrada ou não por práticas de edição, é um dos 

fatores a produzir esse efeito de progressividade. A possibilidade de que o 

leitor/consulente ocupe o lugar de produtor do saber lexicográfico rompe com os 

processos tradicionais de produção de dicionários, substituindo o efeito de autoridade do 

saber especializado pelo de multiplicidade de vozes (em aliança e em confronto) 

manifestas nos dicionários colaborativos. 
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O outro fator considerado, a automatização proporcionada pelas técnicas de 

Inteligência Artificial (I.A.), materializa o que Auroux (1998a, p. 317) denomina, a partir 

das análises das proposições de Turing e Searle, como “nova geração de instrumentos 

linguísticos”, pelo que o autor dispõe que a existência de dispositivos de processamento 

automatizado da linguagem consiste, por si só, numa forma de instrumentação linguística 

caracterizadora do que denomina terceira revolução tecnolinguística. 

A partir desse princípio, pudemos conceituar tecnologias da linguagem como 

tecnologias que operam nos processos de produção de sentidos, em oposição a 

tecnologias da comunicação/informação que se limitam a transmissão/reprodução de 

dados; critério que nos permitiu pensar a relação entre algoritmização da linguagem, 

inteligência artificial e ideologia. 

Ao analisarmos as operações de recorte automatizado produzidas pelo sistema de 

IA do Google como operações lexicográficas, compreendemos que seu funcionamento 

produz efeito de dicionário - o que se sanciona pela existência do Google Dicionário, 

tecnologia de processamento de bancos de dados lexicográficos pela qual o Google 

assume o lugar de gestor de conhecimento lexical - permitindo que os quadros sínteses 

produzidos por recorte automático constituam um tipo específico de dicionário – o 

dicionário automatizado; já que a leitura desses quadros, constituídos por definições e 

exemplos, substitui o acesso ao dicionário para o consulente não especializado. 

A contradição produzida por essas formas de dicionarização pode ser observada 

pelas posições assumidas nos processos de produção. Ao mesmo tempo em que o 

Dicionário inFormal adota uma postura preponderantemente de denúncia em relação a 

golpe, assume uma postura que deprecia o lulismo em quase todas as acepções. Ao mesmo 

tempo em que rompe a barreira da vulgaridade, registrando buceta como relativo ao sexo 

e ao desejo erótico, restringe-se a uma posição machista e homofóbica em relação ao 

sexo. 

Semelhantemente, o mesmo processo de recorte automatizado que atrela 

escravidão a trabalho – gesto que poderia ser considerado de denúncia, e que recupera, 

ao lado da dicionarização tradicional de golpe o sentido de golpe de estado, traz 

uberização como o “futuro dos negócios”, e ideologia de gênero a partir de uma definição 

pejorativa do poderia tratar a formulação. Nas falhas produzidas pelos diversos modos de 

produção de dicionários repousa tanto a possibilidade de resistência quanto o perigo do 

recrudescimento dos sentidos. 
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O convite a “ocupar a internet” feito no capítulo 6, tem por base esse perigo. Não 

é sem consequências que entre as definições produzidas por recorte automático, tenhamos 

o sentido de emprego depreendido do site de uma instituição financeira. Ainda mais 

afrontosa é que uma definição de buceta - que em vez de definir, ataca um grupo social - 

seja assinada por “Major da SS”, em apologia ao nazismo de Adolf Hitler. É desse perigo 

que urge a necessidade de uma apropriação desses espaços por nós, que tomamos a 

linguagem como arena de luta, preocupados com os perigos dos sentidos únicos que se 

impõe como verdades totalitárias. 

A mobilização para ocupação da internet pela escrita da palavra perpassa as 

diversas instâncias da produção do conhecimento, convocando as relações entre estudos 

discursivos e produção de tecnologias da linguagem. É pensando nessas possibilidades 

que a proposta da formulação metalexicografia discursiva deixa em aberto o lugar para 

as práticas de produção de dicionários a partir das teorias discursivas que vêm se 

desenvolvendo sobre a produção desses instrumentos. Dessa posição, pensamos para a 

lexicografia discursiva tanto o processo de formulação de enunciados lexicográficos, 

quanto o desenvolvimento de ferramentas voltados para a prática lexicográfica de base 

discursiva. 

São desafios, portanto, o que produzimos ao analisar objetos discursivos 

produzidos nas/pelas tecnologias de linguagem na sua relação com a produção de saberes 

metalinguísticos. Auroux (2014) nos ensina que a introdução de um novo elemento - 

como um dicionário, ou uma tecnologia - modifica a estrutura da hiperlíngua, logo, 

tratamos de processos cujos efeitos encadeiam-se em espiral, modificando a relação dos 

sujeitos com as tecnologias e com a própria língua, o que torna a compreensão desses 

processos e a necessidade de sua desnaturalização inerentes à compreensão de qualquer 

atividade discursiva em circulação digital. 

 

 

 

  



208 

 

Referências 

ACHARD, Pierre. Memória e produção discursiva do sentido In: ACHARD, P. et al.. 

(Org.) Papel da memória. Tradução e introdução José Horta Nunes. Campinas: Pontes. 

2015. 

ADORNO, Guilherme. Visualizar, ler e compreender o dicionário Priberam: divisões 

políticas da língua no limiar do linguístico e do visual. Língua e Instrumentos 

Linguísticos, v. 42, p. 98-138, 2018. 

ARAUJO, Willian Fernandes. A construção da norma algorítmica: análise dos textos 

sobre o Feed de Notícias do Facebook. Revista da Associação Nacional dos Programas 

de Pós-Graduação em Comunicação | E-compós, Brasília, v.21, n.1, jan./abr. 2018. 

Disponível em: https://www.e-compos.org.br/e-compos/article/view/1402/1007. Acesso 

em 01 dez 2019 

AUROUX, Sylvain A hiperlíngua e a externalidade da referência. In: ORLANDI, E. 

(Org.) Gestos de leitura. Da História no Discurso. Campinas: Unicamp, 2014. p. 249-

259 

AUROUX, Sylvain A revolução tecnológica da gramatização. Campinas: Editora da 

Unicamp. 2009.  

AUROUX, Sylvain A filosofia da linguagem. Campinas: Editora da Unicamp. 1998a.  

AUROUX, Sylvain La raison, le langage et les norms. Paris: Press Universitaire de 

France. 1998b.  

AUROUX, Sylvain Língua e Hiperlíngua, Línguas e Instrumentos Lingüísticos, 1. 

Campinas: Pontes/Programa HIL, p. 17-30. 1998c 

AUROUX, Sylvain. I - L’Encyclopédie, le savoir et l’être du monde. In: AUROUX, 

Sylvain. Barbarie et Philosophie. Paris cedex 14, France: Presses Universitaires de 

France, 1990; p. 25-44. 

AUROUX, Sylvain. “Introduction”. In:  Histoire des idées linguistiques. La naissance 

des métalangages en Orient et en Occident. Vol I. Lièges/Bruxelas: Mardaga. 1989. 

AUROUX, Sylvain.  La définition et la théorie des idées, In :  CHAURAND, Jacques; 

MAZIÈRE, Francine. (Ed.). La Définition. Actes du Colloque la Définition. Paris: 

Larousse 18-19 nov. 1988.  

AUTHIER-REVUZ, J. Algumas considerações sobre modalização autonímica e discurso 

outro. Letras Hoje, Porto Alegre, vol. 34, n. 2, p.7-30, 1999. Disponível em: 

http://revistaseletronicas.pucrs.br/fale/ojs/index.php/fale/article/view/14934/9875. 

Acesso em: 03 jun. 2019. 

BARROS, R. C. B. Tecnologias de Linguagem e Existência: A escrita afetada pela 

materialidade digital. Fragmentum. Santa Maria: Programa de Pós-Graduação em Letras, 

UFSM, n. 48, Jul/dez 2016. Disponível em: 

<https://periodicos.ufsm.br/fragmentum/article/view/23301>. Acesso em: 20 jan. 2017. 



209 

 

BORBA, Francisco da Silva. Organização de Dicionários: uma introdução à 

Lexicografia. São Paulo: Ed. UNESP. 2003. 

BRAGA, Eliane Rose Maio. Palavrões ou palavras: um estudo com educadoras/es sobre 

sinônimos usados na denominação de temas relacionados ao sexo. 2008. 240 f. Tese 

(doutorado) Universidade Estadual Paulista, Faculdade de Ciências e Letras de 

Araraquara, 2008. Disponível em: http://hdl.handle.net/11449/101618. 

BUARQUE, Luisa; SCHUBACK Marcia Sá Cavalcante. Desbolsonário de bolso. Dansk 

bogfortegnelse; Dinamarca. 2019. 

CAETANO, Veridiana. O palavrão em filmes brasileiros contemporâneos: um enfoque 

bakhtiniano (Tese de doutorado). Faculdade de Letras. Pontifícia Universidade Católica 

Do Rio Grande Do Sul. Porto Alegre.  2015. 

CARVALHO Cibele Noronha de.  Palavrão é tudo que tem no corpo de deus um estudo 

sobre o obsceno das crianças. Atas da 37ª Reunião Nacional da ANPEd.  04 a 08 de 

outubro de 2015, UFSC – Florianópolis. Disponível em: 

http://www.anped.org.br/sites/default/files/trabalho-gt07-4270.pdf. Acesso em 18 mar. 

2018. 

CASTELLS, Manuel. A Sociedade em Rede. São Paulo: Paz e Terra, 2000. Título 

Original: The rise of the Network Society, 1997. 

COLOMBAT, Bernard; FOURNIER Jean-Marie, PUECH, Christian. Uma história das 

ideias linguísticas.  São Paulo, Contexto, 2017. 

COSTA, T. A. A Língua Portuguesa nos Consultórios Gramaticais dos Séculos XIX-XX: 

Uma Língua Doente. Anais do II Seminário Interno de Pesquisas do Laboratório 

Arquivos do Sujeito, UFF, Niterói, 2, p. 147-156, 2013. Disponível em: 

<http://www.las.uff.br/periodicos/index.php/seminariointerno/article/download/43/38>. 

Acesso em 10 jan. 2018. 

COURTINE, J. J. Análise do discurso político: o discurso comunista endereçado aos 

cristãos. São Carlos, SP: EDUFSCar, 2014. 

DAVIS, Mills. Web 3.0 Manifesto: How Semantic Technologies in Products and Services 

Will Drive Breakthroughs in Capability, User Experience, Performance, and Life Cycle 

Value. Disponível em: 

https://project10x.com/bio_downloads/web3_manifesto_2009.pdf. acesso em 12 dez 

2019.  

DEZERTO, Felipe B. Francês e colégio Pedro II: um processo de construção de um 

campo disciplinar escolar (de 1838 a 1945).  Tese (Doutorado em Letras). Universidade 

Federal Fluminense, UFF. Brasil. 2013. 

DELA SILVA, Silmara. DARÓZ, Elaine Pereira; CARNEIRO, Ceres; Bela? Da 

construção de evidências no discurso sobre a mulher e a beleza. In: Dalexon Sérgio da 

Silva; Francisco Vieira da Silva. (Org.). Pêcheux e Foucault: caminhos cruzados na 

Análise do Discurso. 1ed. Recife: Pedro e João Editores, v. 1, p. 27-48. 2017,  



210 

 

DIAS, Cristiane P. Análise do discurso digital: sujeito, espaço, memória e arquivo. 

Campinas: Pontes Editores, 2018. 

DIAS, Cristiane P. A Análise do Discurso Digital: um campo de questões. Redisco. 

Vitória da Conquista. v. 10 n. 2.  p. 8-20. 2016. 

DIAS, Cristiane P. Memória & escrita: o atravessamento de sentido das cartas no e-mail. 

In: Letras, v.18, n. 2. Santa Maria: 2008, p. 35-49. 

DUBOIS, J. et. al. Dicionário de linguística. 2.ed. São Paulo: Cultrix, 2014. 

ESTEVES, Phellipe Marcel da Silva. Discurso sobre alimentação nas enciclopédias do 

Brasil: império e primeira república. 1. ed. Niterói: Eduff, 2017. v. 1. 266p . 

FARIA Daiana de Oliveira; ROMÃO Lucília M. Souza. Google: Considerações sobre o 

discurso eletrônico. Anais do IX encontro virtual de documentação em software livre e 

VI congresso internacional de linguagem e tecnologia online. Volume 1, número 1. 2012. 

FERRAGUT, Guilherme. Sentidos em circulação pelo digital: justiça e polícia e seus 

efeitos na sociedade; Dissertação (Mestrado em Mestrado em Divulgação Científica e 

Cultural). Universidade Estadual de Campinas. Campinas. 2018. 

FERREIRA, Maria Cristina Leandro. Saussure, Chomsky, Pêcheux: a metáfora 

geométrica do dentro/fora da língua. Linguagem & Ensino (UCPel), Pelotas, v. 2, n.1, p. 

123-138, 1999. 

FIORI, J.  L. C.  Globalização e governabilidade democrática. Physis. Revista de Saúde 

Coletiva, Rio de Janeiro, v. 7, 1998. 

FLORES, Lucas. M. ; PETRI, Verli ; ERNEST, Aracy. . A circulação de sentidos: o ir e 

vir do sentido de Família em uma peça publicitária televisiva. Revista Interfaces, v. 8, p. 

115-129, 2017 

FONSECA FILHO, Cléuzio. História da computação: O Caminho do Pensamento e da 

Tecnologia. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2007. Disponível em: 

http://www.pucrs.br/edipucrs/online/historiadacomputacao.pdf. Acesso em 05 maio 

2019. 

FREITAS, Ronaldo A. Língua e Ensino - Objetos Paradoxais: a contradição no ensino 

de língua portuguesa. Dissertação (Mestrado em Estudos de Linguagem). Universidade 

Federal Fluminense. Niterói.  2015. 

GALLO, Solange. L.; et al. . Ler o Arquivo Hoje. In: I Seminário de Estudos em Análise 

do Discurso, 2004, Porto Alegre. Anais do I Seminário de Estudos em Análise do 

Discurso. Porto Alegre: UFRGS - Instituto de Letras, 2004. v. 1. 

GALLO, Solange. L.; GRIGOLETTO, Evandra. Sujeito e Memória em Textualidades 

Digitais. In: Indursky, F.; Ferreira L, M. C.; Mittmann, S. (Org.). Análise do Discurso: 

dos fundamentos aos desdobramentos (30 anos de Michel Pêcheux). 1ed.Campinas: 

Mercado de Letras, 2015, v. 1, p. 307-318. 



211 

 

GARCIA, Dantielli; A . ; LUNKES, Fernanda. L. ; DELA-SILVA, Silmara C. . O sujeito 

mulher no poder e(m) processos de silenciamento. In: Evandra Grigoletto; Fabiele 

Stockmans de Nardi; Helson Flávio da Silva Sobrinho. (Org.). Silêncio, memória, 

resistência: a política e o político no discurso. 1ed. Campinas: Pontes Editores, 2019, v. 

1, p. 241-260. 

GARCIA, Dantielli A. A mulher no idioma: efeitos de silenciamento e resistência. Língua 

e Instrumentos Linguísticos. L v. 1, p. 69-87, 2017. 

HAROCHE, C; HENRY, P.; PÊCHEUX, M. A semântica e o corte saussuriano: língua, 

linguagem, discurso. Tradução de Roberto Leiser Baronas e Fábio César Montanheiro. 

Revista Linguasagem, São Carlos, SP, n. 3, out./nov. 2008. Disponível em: . Acesso em: 

13 jan. 2017. 

HENGE, Gláucia da Silva. Confrontos discursivos e autoria colaborativa. In: Solange 

Mittmann. (Org.). A autoria na disputa pelos sentidos. 1aed. Porto Alegre: Instituto de 

Letras/UFRGS, 2016, v. , p. 41-56. 

HENRY, P. Os fundamentos teóricos da “Análise Automática do Discurso” de Michel 

Pêcheux. In. Gadet, F. & Hak, T. (orgs.) Por uma análise automática do Discurso: uma 

introdução à obra de Michel Pêcheux. Trad. Bethania Mariani ... [et al.]. Campinas: 

Editora da Unicamp, 2014, 13-38. 

INDURSKY, Freda. A memória na cena do discurso. in INDURSKY, Freda, Mittmann 

Solange, Leandro Ferreira, Maria Cristina. Memória e História na/da análise do discurso. 

Campinas: Mercado de Letras. 2011. 

KLEMPERER, Victor. LTI: A linguagem do Terceiro Reich. Tradução de Miriam Bettina 

Paulina Oelsner. Rio de Janeiro: Contraponto, 2009. 

KOMESU, F. C. ; GALLI, F. C. S. . Práticas de leitura e escrita em contexto digital: 

autoria e(m) novos mídiuns. Revista da ABRALIN, v. 15, 2, p. 165-185, 2016. 

KRIEGER, M. G.. Dicionários escolares e ensino de língua materna. ESTUDOS 

LINGUÍSTICOS (SÃO PAULO. 1978), v. 41, p. 169-180, 2012. 

LEITE, Marli Quadros. Historiografia da Linguística e História das Ideias Linguísticas: 

aproximação e distanciamento. In: Ronaldo Oliveira Batista. (Org.). Historiografia da 

Linguística. São Paulo: Contexto, p. 139-182. 2019. 

LÉON, Jacqueline. Histoire de l’automatisation des sciences du langage. Lyon: ENS 

Éditions, 2015. 

LISKA, Geraldo José Rodrigues. O dicionário online de língua como importante recurso 

didático. In: Congresso Nacional Universidade, EAD e Software Livre, 2015, Belo 

Horizonte. Anais do Congresso Nacional Universidade, EAD e Software Livre. Belo 

Horizonte: UFMG / Faculdade de Letras, 2015. v. 1. 

LOPES, Alexandra Krastins ; MORAES, Thiago Guimarães; PEREIRA  José Renato L.   

A (ausência da) intervenção humana na revisão de decisões automatizadas. Jota. 

Disponível em https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/a-ausencia-da-



212 

 

intervencao-humana-na-revisao-de-decisoes-automatizadas-13102019 acesso em 05 dez 

2019. 

LÖWY, Michael. Conservadorismo e extrema-direita na Europa e no Brasil. Serviço 

Social & Sociedade. São Paulo ,  n. 124, p. 652-664,  Dec.  2015 .   disponível em: 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-

66282015000400652&lng=en&nrm=iso>. Acesso em:   28  July  2019.  

MEDEIROS, Vanise G. Discurso(s) em movimento: lendo verbetes. In: Romão, Lucília 

Maria Sousa; Correa, Fernanda Silveira. (Org.). Conceitos discursivos em rede. 1a.ed. 

São Carlos: Pedro & João editores, 2012, v. 1, p. 45-70. 

MEDEIROS, Vanise G. Dizer a si através do outro (do heterogêneo no identitário 

brasileiro). Tese (Doutorado em Letras). Universidade Federal Fluminense, UFF. Brasil. 

2003. 

MOTA, J. Da Web 2.0 ao e-Learning 2.0: Aprender na Rede. Dissertação de Mestrado, 

Versão Online, Universidade Aberta de Portugal. 2009. Disponível em: 

https://orfeu.org/weblearning20/.  Acesso em 15 jan. 2018  

NAPOLITANO, M. A crise brasileira em perspectiva histórica. in: Mattos H, Bessone, 

T. e Mamigonian B. G. (org.):  Historiadores pela democracia: o golpe de 2016: a força 

do passado. São Paulo: Alameda. 2016. 

NUNES, José Horta. Dicionários: história, leitura e produção. Revista de Letras 

(Taguatinga), v. 3, p. 06-21, 2010a. 

NUNES, José Horta. Lexicologia e lexicografia. In: E. Guimarães, M. Zoppi-Fontana 

(orgs.). Introdução às Ciências da Linguagem. Campinas: Pontes, v. 1, p. 149-172. 

2010b.  

NUNES, J. H.. Uma articulação da análise de discurso com a história das ideias 

linguísticas. Letras (UFSM), v. 18, p. 107-124, 2008a. 

NUNES, José Horta. O discurso documental na História das Idéias Lingüísticas e o caso 

dos dicionários. Alfa (ILCSE/UNESP), v. 52, p. 81-100, 2008b. 

NUNES, José Horta. Dicionário, sociedade e língua nacional: o surgimento dos 

dicionários monolíngues no Brasil. In: História social da língua nacional / 

Organizadoras: Ivana Stolze Lima, Laura do Carmo. Rio de Janeiro: Edições Casa de Rui 

Barbosa; 2008c. 

NUNES, José Horta. Dicionários no Brasil: Análise e História do Século XVI ao XIX. 

São Paulo: Pontes, 2006  

NUNES, J. Horta. Definição lexicográfica e discurso. Revista Língua e Instrumentos 

Linguísticos, no. 11, 2003.   

OLIVEIRA, Sheila Elias. O Dicionário inFormal e a relação do falante com a língua. 

Revista da ANPOLL (Online), v. 1, p. 262, 2014. Disponível em: 

https://revistadaanpoll.emnuvens.com.br/revista/article/view/784. Acesso em: 12 fev. 

2018.  



213 

 

ORLANDI, Eni L. Puccinelli. Prefácio à edição brasileira de análise automática do 

discurso. in: PECHEUX, Michel.  Análise Automática do Discurso. Campinas: Pontes, 

2019. 

ORLANDI, Eni L. Puccinelli. Língua e Conhecimento Linguístico. Para Uma História 

das Idéias no Brasil. São Paulo, Cortez, 2ed. 2013. 

ORLANDI, Eni L. Puccinelli. Interpretação: autoria, leitura e efeitos do trabalho 

simbólico 6. ed. Campinas: Pontes, 2012.  

ORLANDI, Eni L. Puccinelli. A contrapelo: incursão teórica na tecnologia - discurso 

eletrônico, escola, cidade. Rua: Revista do Laboratório de Estudos Urbanos do Núcleo de 

Desenvolvimento da Criatividade, Campinas, v. 2, n. 16, p.5-17, 11 nov. 2010.  

ORLANDI, Eni L. Puccinelli.  Pêcheux e a Análise de Discurso. Michel Pêcheux e a 

Análise de Discurso, Vitória da Conquista - BA, 2005. 

ORLANDI, Eni L. Puccinelli. História das ideias linguísticas: construção do saber 

metalinguístico e constituição da língua nacional. Campinas/Cáceres: Pontes/UNEMAT, 

2001a. 

ORLANDI, Eni L. Puccinelli. Discurso e texto: formulação e circulação dos sentidos. 

Campinas: Pontes, 2001b. 

ORLANDI, Eni L. Puccinelli. Lexicografia Discursiva. Alfa, São Paulo, 44: 97-114, 

2000a 

ORLANDI, Eni L. Puccinelli. Metalinguagem e Gramatização no Brasil: Gramática-

Filologia-Linguística.  Rev. ANPOLL, n. 8, p. 29-39, jan./jun. 2000b p. 29-39 

ORLANDI, Eni L. Puccinelli. Exterioridade e ideologia. Cadernos de Estudos 

Linguísticos (UNICAMP), Campinas, v. 30, p. 27-34, 1996.  

OTHERO, Gabriel. A. Linguística Computacional: uma breve introdução. Letras de 

Hoje, v. 144, p. 341-351, 2006. 

PÊCHEUX, M. Discurso: estrutura ou acontecimento. Campinas: Pontes, [1983] 2015. 

PÊCHEUX, M. Análise automática do discurso (AAD-69). In GADET, F. e HAK, T. 

(org.). Por uma análise automática do discurso: uma introdução às obras de Michel 

Pêcheux. Campinas: Ed. da Unicamp, [1969] 2014a. 

PÊCHEUX, M.  Análise do Discurso e Informática. In ORLANDI, Eni (Org.). Análise de 

Discurso: Michel Pêcheux. Campinas, SP: Pontes, 2014b.  

PÊCHEUX, M. Efeitos Discursivos Ligados ao Funcionamento das Relativas em 

Francês. In ORLANDI, Eni (Org.). Análise de Discurso: Michel Pêcheux. Campinas, SP: 

Pontes, [1981] 2014c 

PÊCHEUX, M.  Ler o arquivo hoje. In: ORLANDI, E.P. (Org.). Gestos de leitura: da 

história no discurso. 3. ed. Campinas, SP: Editora da Unicamp, [1982] 2014d 

http://lattes.cnpq.br/3674250332927722


214 

 

PÊCHEUX, M. Semântica e Discurso: uma crítica à afirmação do óbvio. Campinas, 

Editora da Unicamp, [1975] 2009. 

PÊCHEUX, M., & GADET, Há uma via para a Linguística fora do logicismo e do 

sociologismo? In ORLANDI, Eni P. (Org.). Análise de Discurso: Michel Pêcheux. 

Campinas, SP: Pontes, 2014 

PERINI, Rudá Costa. “A batalha do impeachment”: um sítio bélico de significância no 

discurso jornalístico sobre a política. In: VIII SEAD - Seminário de Estudos em Análise 

do Discurso, 2017, Recife - PE. Anais do VIII SEAD. 2017. p. 1-6. Disponível em: 

http://anaisdosead.com.br/8SEAD/POSTERES/POSTER%20E3_RPerini.pdf. Acesso 

em 05 jul. 2018. 

PETRI, Verli. “História de palavras” na história das ideias linguísticas: para ensinar 

língua portuguesa e para desenvolver um projeto de pesquisa. Conexão Letras, v. 13, p. 

47-58, 2018. 

PETRI, Verli. Comunicação pessoal. Set. 2018a. 

PETRI, Verli et al. Um outro olhar sobre o dicionário: a produção de sentidos. 1. ed. 

Santa Maria: PPGL-Editores, 2010. v. 1. 120 p. 

PETRI, V. Algumas reflexões sobre discursividade, gramática e sintaxe. In: INDURSKY, 

F.; FERREIRA, M. C. L. (orgs.). Michel Pêcheux e a análise do discurso: uma relação 

de nunca acabar. São Carlos: Claraluz, 2007. 

PETRI, Verli; SILVA, Kelly. F. Guasso. Apontamentos sobre a produção do 

conhecimento e práticas científicas em escritos de Michel Pêcheux. Língua e 

Instrumentos Linguísticos, v. 1, p. 9-27, 2016. 

PIRES, Marília Freitas de Campos. O materialismo histórico-dialético e a Educação. 

Interface (Botucatu), Botucatu, v. 1, n. 1, p. 83-94, Aug.  1997.   Disponível em: 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-

32831997000200006&lng=en&nrm=iso. Acesso em:  02 jul. 2019.   

POSSENTI, Sírio. Apresentação. Intersecções, Edição especial temática linguagem e 

moral: algumas questões. Edição 23, ano 10, número 2. 2017. Disponível em: 

http://www.portal.anchieta.br/revistas-e-livros/interseccoes/pdf/interseccoes-ano-10-

numero-2.pdf 

POSSENTI, Sírio. Diferenças condensadas em palavras. Revista de Estudos da 

Linguagem, Belo Horizonte, v.26, n.3, p. 1075-1099, 20161090. 2016 

REY-DEBOVE, Josette. Léxico e dicionário. Trad. Clóvis Barleta de Morais. In: Alfa. V. 

28 (supl). São Paulo: UNESP, pp. 45-69. 1984. 

ROBIN, Régine. A memória saturada. Campinas. Editora da Unicamp; 2016. 

SANTOS, Danilo S. O desenvolvimento de habilidades do raciocínio computacional na 

aprendizagem de programação por estudantes iniciantes. Trabalho de Conclusão de 

Curso (bacharel em Sistemas de Informação) UFBA – Salvador, 2018. Disponível em: 



215 

 

https://repositorio.ufba.br/ri/bitstream/ri/27166/1/Danilo%20Santos_Final_revisado.pdf.  

Acesso em 01 dez 2019.  

SILVA, Maria Ivana L. E.. O fantástico e a censura: Incidente em Antares de Erico 

Verissimo. Organon (UFRGS), v. 19, p. 187-204, 2005. 

SIVERIS, Daiane. Política de constituição do Dicionário Caldas Aulete Digital. Tese 

(Doutorado em Letras) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 2018. 

SOARES, Alexandre F.; MEDEIROS, Vanise. Na história de um gentílico, a tensa 

inscrição do ofício. Revista da ANPOLL. v. 32, p. 81-105, 2012. Disponível em: 

https://revistadaanpoll.emnuvens.com.br/revista/article/view/615. Acesso em: 01 dez. 

2019. 

TURING, Alan M. Computing machinery and intelligence. Mind, 59, p. 433-460. 1950. 

Disponível em: 

http://www.fbln.pro.br/downloadable/pdf/Turing_ComputerMachineryAndIntelligence.

pdf. Acesso em 25 nov.2019 

VALENÇA Marcio G. R.  Contornando o proibidão: Quando não dizer é dizer. 

Dissertação de Mestrado. Programa de Pós-Graduação em Estudos de Linguagem. 

Universidade Federal Fluminense -UFF. Niterói. 2014. 

WELKER, Herbert Andreas. A lexicografia deve ser vista como prática ou ciência? In: 

Xatara C.; Bevilacqua, C. R. e Humblé, P. R. M. (Orgs.) Dicionário na teoria e na 

prática: como e para quem são feitos, São Paulo: Parábola Editorial. 2011. 

ZANELLA, Alexandre Silva. Um gesto de leitura em Pêcheux: sobre máquinas, 

informáticas e arquivo. Entremeios, v. 14, p. 135-147, 2017. 

ZOPPI FONTANA, M.G.; DINIZ, Leandro Rodrigues Alves. Declinando a língua pelas 

injunções do mercado: institucionalização do Português Língua Estrangeira (PLE). 

Estudos Linguísticos (São Paulo), v. 37, p. 89-119, 2008. 

 


