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SINOPSE

Investigação de enunciações cristalizadas,  em textos verbais e

verbo-visuais, como lugar estratégico para a apreensão de um

perfil de brasilidade, no período das manifestações de 2013 e de

2014,  com  base  na  Teoria  Semiolinguística  do  Discurso  em

diálogo com a Teoria das Fórmulas Discursivas e Estudos sobre

Imagem. 
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A verdadeira viagem de descobrimento não consiste em procurar
novas paisagens, mas em ter novos olhos.

Marcel Proust

É a linguagem que permite ao homem pensar e agir. Pois não há
ação  sem  pensamento,  nem  pensamento  sem  linguagem.  É
também  a  linguagem  que  permite  ao  homem  viver  em
sociedade.  Sem a linguagem ele  não saberia  como entrar  em
contato com os outros, como estabelecer vínculos psicológicos e
sociais com esse outro que é, ao mesmo tempo, semelhante e
diferente.  Da  mesma  forma,  ele  não  saberia  como  constituir
comunidades  de  indivíduos  em torno de  um 'desejo  de  viver
juntos'.  A linguagem é um poder,  talvez o primeiro poder  do
homem.

Patrick Charaudeau
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RESUMO

Este trabalho assume por objeto de estudo as enunciações que permitem a construção de um

perfil de brasilidade capturada pela análise de alguns textos verbais e verbo-visuais que circularam

no Brasil entre os anos de 2013 e de 2014. Esta pesquisa visa compreender o período histórico –

palco de manifestações populares brasileiras – por meio da investigação mais específica de algumas

enunciações  cristalizadas  à  época  em textos  verbais  e  verbo-visuais.  Compõem o  corpus desta

dissertação  as  enunciações-fonte  “Vem Pra  Rua”,  “O  Gigante  Não  Está  Mais  Adormecido/  O

Gigante Acordou” e  “Não Vai  Ter  Copa”,  além de  mais  duas  enunciações-derivadas  “Vem Pra

Urna” e “Vai Ter Copa” que, sobredeterminadas por diferentes contratos comunicativos, agenciam

múltiplos  sentidos.  Neste  estudo,  são  selecionados,  como  pressupostos  teóricos,  a  Teoria

Semiolinguística do Discurso (Charaudeau, 1983) em estreito diálogo com a Teoria das Fórmulas

Discursivas  (Krieg-Planque,  2009)  e  os  Estudos  sobre  Imagem  segundo  Barthes  (1990),

Charaudeau (2013) e Monnerat (2013). Pelas análises empreendidas dos textos verbais e verbo-

visuais parece ser possível a identificação do largo potencial formulaico das referidas enunciações e

do  seu  funcionamento  como  lugar  estratégico  na  apreensão  de  sentido  da  dinâmica  histórica,

cultural, social e política de um Brasil de 2013 e de 2014.

Palavras-chave: manifestações populares; semiolinguística; fórmulas discursivas; imagens; perfil
de Brasil.
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ABSTRACT

This paper has as its object of study the enunciations that make it possible to delineate the

construction  of  a  “brazilian”  profile  captured  by  the  analysis  of  some  verbal-visual  texts  that

circulated in Brazil during the years of 2013 and 2014. This research, more specifically, intends to

comprehend the historical moment – brazilian popular manifestation's stage – by investigating some

crystallized enunciations in verbal and verbal-visual texts by then. The corpus of this dissertation is

composed by the original enunciations “Vem Pra Rua”, “O Gigante Não Está Mais Adormecido/ O

Gigante Acordou” and “Não Vai Ter Copa”, as well as two derived enunciations “Vem Pra Urna”

and  “Vai  Ter  Copa”  that,  undetermined by different  communicative  contracts,  project  different

meanings. In this study, as guideline we consider some assumptions of the Semiolinguistic Theory

of Discourse Analysis (Charaudeau, 1983), in a close dialogue to the Discursive Formula Theory

and the Studies about Image by Barthes (1990),  Charaudeau (2013) and Monnerat (2013).  The

given analysis of verbal and verbal-visual texts seems to make it possible the identification of those

enunciations' great formulaic potential and of their capacity to be an strategic spot to access the

meanings of the historical, cultural, social and political dynamic during the years of 2013 and 2014

in Brazil.

Keywords:  popular  manifestations;  semiolinguistics;  discursive  formula;  images;  “brazilian”

profile.
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INTRODUÇÃO

A linguagem  como  um  traço  definidor  da  natureza  humana  permite  a  construção  das

relações  do  homem com o mundo,  tornando-as,  de  fato,  possíveis.  Por  meio  da  linguagem,  o

homem simboliza tanto o universo real em que vive em sociedade, quanto o fictício por ele criado.

Além disso, a linguagem possibilita que toda essa simbolização seja comunicável através de textos

inseridos nas mais diversas situações comunicativas e atravessados por uma intencionalidade. No

âmbito de uma abordagem enunciativa, a linguagem – dotada de uma função simbólica – “é um

sistema de  categorias  que  permite  ao  homem organizar  o  mundo em uma estrutura  dotada  de

sentido” (AZEREDO, 2000, p.18), segundo uma finalidade assumida por sujeitos em interação nas

mais diversas encenações discursivas. Assim, em sentido amplo, por meio da linguagem, torna-se

também possível acessar visões de mundo, questões sociais e históricas no quadro das diversas

trocas comunicativas.   

Nessa  direção,  em  termos  mais  restritos,  observando  algumas  enunciações  linguísticas

cristalizadas, bastante recorrentes no Brasil no período compreendido entre os anos de 2013 e 2014,

parece ser possível acessá-las como lugar estratégico na dinâmica histórica, ultrapassando sua mera

função comunicativa. No âmbito do cumprimento de sua função simbólica, tais enunciações – cuja

circulação se dá em textos verbais e verbo-visuais –  constroem e, ao mesmo tempo, cristalizam

questões históricas, políticas, culturais e sociais referentes ao país desse período – seja através do

texto verbal, o qual focalizamos nesta dissertação, ou pelo texto visual, que nos ampara também

neste trabalho, como mais uma produção significativa na construção de sentido.

Entre  2013  e  2014,  o  Brasil  viveu,  especialmente  nas  ruas,  um  período  de  grande

efervescência política,  quando um grande número de pessoas  saiu  de suas  casas  para  protestar

contra as altas tarifas dos transportes públicos, a desvalorização dos setores de saúde e educação, os

gastos  com a Copa do Mundo,  entre  outras  motivações1.  Após um longo período sem grandes

manifestações e atos populares de grande significância e adesão no Brasil, é interessante observar

que a mobilização da população naquele momento foi intensa. Aliás, é nesse período que muitas

enunciações linguísticas ganham força, especialmente por meio de sua divulgação através das redes

sociais e de cartazes exibidos nas ruas, estabelecendo visões de mundo recorrentes sobre o referido

período político vivido no país.

Diante do reconhecimento das inerentes relações entre linguagem e aspectos sócio-históricos

– “comandadas” por sujeitos em interação –, o presente trabalho assume como objeto de estudo as

1 Também foram mencionadas,  em cartazes exibidos à época dos movimentos populares de 2013  e de  2014,  
reivindicações contra  a corrupção e a favor da  reforma política.
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enunciações  cristalizadas que possibilitam a construção de um perfil  de Brasil  dada através de

alguns textos verbo-visuais breves que circularam no país no período das manifestações populares

de  2013  e  de  2014.  Mais  especificamente,  nesta  dissertação,  esse  objeto  de  estudo será

depreendido por meio da análise qualitativa de um  corpus formado por textos verbais e verbo-

visuais organizados em torno das seguintes enunciações-fonte: “Vem Pra Rua”, “O Gigante Não

Está  Mais  Adormecido/  O  Gigante  Acordou”,  “Não  Vai  Ter  Copa”  e  também  de  algumas

correspondentes  derivações2,  postas  em  circulação  durante  as  mencionadas  manifestações

populares.

 Sob  esse  enquadramento,  como  objetivo  geral  visamos  delinear  um  perfil  de  Brasil

capturado através das supracitadas enunciações, referentes ao período das manifestações brasileiras

de 2013 e de 2014. A partir desse objetivo geral, três são os  objetivos específicos traçados para

nortear  a  pesquisa,  a  saber:  problematizar  o  caráter  formulaico  das  enunciações  cristalizadas  –

conforme prevê a teoria das fórmulas discursivas; apresentar como se dá a construção do sentido

das referidas enunciações,  consideradas enunciações-fonte – tanto em textos verbais quanto em

textos verbo-visuais –, e de suas derivações – sobretudo em termos de contratos comunicativos – no

seio  da  Teoria  Semiolinguística  do  Discurso;  observar  os  recursos  discursivos  utilizados  na

construção de sentido que permitem o traçado de um perfil de Brasil.

Correspondentes aos objetivos propostos, levantamos as seguintes hipóteses: 

 as  enunciações  investigadas  possuem  caráter  formulaico  na  perspectiva  da  teoria  das

fórmulas discursivas;

 o deslizamento dos diferentes contratos comunicativos publicitário e político – investigados

no  âmbito  da  teoria  semiolinguística  do  discurso  –  promove  diferentes  construções  de

sentido para as supostas fórmulas na passagem de um domínio discursivo a outro;

 o estudo das imagens presentes nos textos verbo-visuais focalizados neste trabalho permite a

depreensão mais ajustada de um perfil de brasilidade, bem como dos sentidos oriundos das

encenações discursivas relacionadas.

A presente pesquisa se  justifica por duas razões. A primeira razão diz respeito à maneira

como as enunciações reproduzidas no período estudado mobilizam questões sociais e constroem um

ponto de vista sobre a realidade, de modo que a análise das enunciações pode revelar um país ao

mesmo tempo unido por um bem comum – a luta por melhorias sociais e políticas – e multifacetado

2 Nesta dissertação, entendemos por derivação as modificações operadas na materialidade significante das palavras,
frases ou textos, e o que representam na construção de sentido.
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pela mobilização de pessoas de diversas idades e classes sociais – engajadas em causas particulares.

A segunda razão  diz  respeito  ao  fato  de  que,  por  serem as  mencionadas  manifestações

populares  um  acontecimento  recente,  ainda  há  poucos  trabalhos  sobre  o  assunto.  Assim,  este

trabalho intenta preencher uma eventual lacuna no âmbito de pesquisas em Análise do Discurso, ao

propor o exame de um perfil de brasilidade, projetado em certos textos verbais e verbo-visuais

breves que compõem o corpus da pesquisa.

A esse respeito, vale ressaltar que o nosso corpus será analisado, no âmbito da Análise do

Discurso, em consonância com os fundamentos da Teoria Semiolinguística do Discurso proposta

por  Patrick  Charaudeau  (1983).  Além  disso,  nos  servem  como  base  teórica  os  estudos  sobre

Fórmulas Discursivas de Alice Krieg-Planque (2009). As duas teorias dialogam com vistas a  nos

ajudar  a  compreender  as  enunciações  para  além de seus  aspectos  puramente linguísticos  e  nos

permitem traçar  uma  representação  da  sociedade  brasileira  da  época.  Também recorremos  aos

estudos sobre imagem de Roland Barthes (1990), Patrick Charaudeau (2013) e Rosane Monnerat

(2013), visto que as imagens relacionadas às enunciações aqui estudadas também são dotadas de

sentido e auxiliam na captura da densidade social, cultural, histórica e política de um Brasil dos

anos 2013 e 2014.

Sendo assim, esta dissertação se encontra dividida em quatro capítulos, além da introdução.

O primeiro capítulo traz a fundamentação teórica que norteia  nossa pesquisa.  Portanto,  em um

primeiro  momento,  trataremos  da  Análise  Semiolinguística  do  Discurso  de  Patrick  Charaudeau

(1983, 2005, 2015) selecionando conceitos teóricos-chave que orientam nossa reflexão, como os de:

duplo processo de semiotização do mundo, ato de linguagem, sujeitos, além do de mise en scène e

de contrato de comunicação. Em um segundo momento, nos voltamos para a teoria das fórmulas

discursivas  de  Alice  Krieg-Planque  (2009),  especialmente  para  as  quatro  propriedades  que  as

definem e nos ajudam a entender como se cristalizam na sociedade e guardam sentidos em si. E, por

fim,  em  um  terceiro  momento,  apresentamos  estudos  sobre  imagem  segundo  Roland  Barthes

(1990), Patrick Charaudeau (2013) e Rosane Monnerat (2013), que nos possibilitam refletir sobre os

sentidos expressos na materialidade verbal. 

No  segundo  capítulo,  buscamos  situar  historicamente  o  espaço  no  qual  se  inserem  as

enunciações  pesquisadas.  Também,  além  de  tratarmos  propriamente  do  período  histórico  das

manifestações populares de 2013 e 2014, relembramos outras manifestações populares que foram

influentes na história do país. Por fim, abrimos uma seção para abordarmos o significativo papel das

redes  sociais  ao  longo  do  referido  período,  visto  que  foi  por  meio  delas  que  compartilharam

informações e se organizaram até chegarem às ruas.
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O terceiro capítulo reúne a análise do corpus referente às enunciações-fonte “Vem Pra Rua”,

“O Gigante Não Está Mais Adormecido/ O Gigante Acordou” e “Não Vai Ter Copa” de acordo com

alguns  parâmetros  teórico-metodológicos  oriundos  da  teoria  Semiolinguística,  a  saber:  contrato

comunicativo,  identidade  dos  sujeitos,  visada  discursiva,  estratégias  linguístico-discursivas  e

propósito  tematizante;  da teoria  das  Fórmulas  Discursivas,  como:  caráter  cristalizado,  inscrição

numa  dimensão  discursiva,  funcionamento  como  referente  social,  presença  de  um  aspecto

polêmico;  e  dos  estudos  sobre  imagem,  sendo  eles:  signos  plásticos,  jogo  de  cores,  figuras  e

enquadramento.  As  enunciações  derivadas  “Vem  Pra  Urna”  e  “Vai  Ter  Copa”  também  serão

abordadas quanto ao sentido que constroem a partir de suas enunciações fonte e o que também

revelam sobre o contexto histórico, social, cultural e político referente ao período analisado.

Por fim, no último capítulo, apresentamos as conclusões a respeito da investigação do nosso

corpus com o intuito de confirmarmos as hipóteses delineadas para esta pesquisa, assim como para

alcançarmos os objetivos propostos. 
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1 – PRESSUPOSTOS TEÓRICOS

Este capítulo se estrutura em torno de três eixos teóricos centrais: a Teoria Semiolinguística

do Discurso, a Teoria das Fórmulas Discursivas e os Estudos sobre Imagem. A seguir, trataremos,

no  âmbito  da  teoria  semiolinguística,  de  conceitos  chaves,  tais  como:  o  duplo  processo  de

semiotização  do  mundo,  os  atos  de  linguagem  e  os  sujeitos,  a  mise  en  scéne e  o  contrato

comunicativo.

1.1 – Análise Semiolinguística do Discurso 

A Análise Semiolinguística do Discurso, criada por Patrick Charaudeau em 1983, é do ponto

de vista das ciências da linguagem uma análise empírico-dedutiva. Como tal, pretende abordar a

construção  da  linguagem  considerando  a  relação  forma-sentido  e  levando  em  conta  os

comportamentos linguageiros dos sujeitos – dotados de intencionalidades – que visam a um projeto

de   influência social e estão inseridos em uma situação de troca comunicativa. Nesta perspectiva,

de acordo com Patrick Charaudeau (2005), a teoria pretende dar conta do fenômeno da construção

psico-socio-linguageira de  sentido,  a  qual  se  realiza  através  da  intervenção  de  um sujeito  que

também é psico-socio-linguageiro. Ou seja, a teoria tem como questões fundamentais os sujeitos, a

dimensão psicossocial e as condições de produção e intenções envolvidas no ato de linguagem.

A teoria Semiolinguística advém da síntese que busca fazer entre a Semiótica, a Linguística

e a Pragmática.  A teoria Semiolinguística é Semiótica,  pois vê o sentido como construído pela

relação que estabelece com a forma, porque se interessa por um objeto levando em conta suas

relações intertextuais e porque se preocupa com o  que está implícito no texto. É Linguística porque

investiga o ato linguístico utilizando como instrumento a estrutura dos fatos de linguagem. E, por

fim,  é  Pragmática  porque  vê  a  linguagem como  um ato  dinâmico,  em que  vários  sujeitos  de

intencionalidade interagem produzindo sentidos como se participassem de uma encenação,  com

seus projetos de influência social.

Segundo Charaudeau  (2008),  a  linguagem é  um ato  dinâmico  de  interação  entre  vários

sujeitos que participam de uma encenação discursiva. Sendo assim, a relação entre a linguagem e o

mundo, apesar de parecer simples e natural, se dá através de um duplo processo de semiotização

que é dividido em dois momentos: o processo de transformação e o processo de transação, que

serão mais bem explicados na próxima seção.
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1.1.1. O  Duplo Processo de Semiotização do Mundo

Para a teoria Semiolinguística, a relação entre linguagem e mundo ocorre através do duplo

processo de semiotização do mundo: o processo de transformação e o processo de transação. O

processo  de  transformação  parte  de  um “mundo  a  significar”  e  o  transforma  em um “mundo

significado”,  sob  a  ação  de  um sujeito  falante.  Já  o  processo  de  transação  faz  deste  “mundo

significado” um objeto de troca com outro sujeito que desempenha o papel de destinatário.

De acordo com Patrick Charaudeau (2008), o processo de transformação compreende quatro

tipos de operação: identificação, qualificação, ação e causação. Na identificação, os seres do mundo

são transformados em “identidades nominais”, quando ocorre a conceitualização e a nomeação do

mundo fenomênico, dos seres reais ou imaginários, ideais ou materiais para que se possa falar deles.

Na qualificação, os seres do mundo são transformados em “identidades descritivas”, pois passam a

ter propriedades que os discriminarão, os especificarão e motivarão sua maneira de ser. Na ação, os

seres do mundo são transformados em “identidades narrativas”, pois agem ou sofrem a ação quando

se inscrevem em esquemas que lhes irão conferir uma razão de ser, ao fazer alguma coisa. Já na

causação estes seres do mundo, com suas qualidades, agem ou sofrem a ação em razão de certos

motivos que os inscrevem numa cadeia de causalidade. 

O processo de transação, como proposto por Patrick Charaudeau (2008), se realiza de acordo

com quatro princípios: o princípio de alteridade, de pertinência, de influência e de regulação. O

princípio da alteridade está ligado ao fato de que todo ato de linguagem é um fenômeno de troca

entre dois parceiros que precisam reconhecer-se diferentes e semelhantes e devem conceder um ao

outro  o direito  à  fala.  Os parceiros  se  reconhecem diferentes  porque só se percebe o outro  na

dessemelhança e porque cada um tem um papel singular: de sujeito emissor-produtor de um ato de

linguagem. São semelhantes porque, para que a troca ocorra, é necessário que os parceiros tenham

universos de referência (saberes compartilhados) e finalidades em comum. Assim, este princípio é o

fundamento do aspecto contratual3 de todo ato de comunicação, pois implica um reconhecimento e

uma legitimação recíprocos dos parceiros entre si.

O princípio da pertinência, segundo Charaudeau (2008), regula se os atos de linguagem são

apropriados ao seu contexto e à sua finalidade e está ligado ao fato de que os parceiros do ato de

linguagem devem poder reconhecer os universos de referência que constituem o objeto da transação

linguageira.  Isto  é,  os  parceiros  devem  poder  compartilhar  os  saberes  implicados  no  ato  de

linguagem  em  questão  (sobre  o  mundo,  sobre  os  valores  psicológicos  e  sociais,  sobre  os

comportamentos, etc.). Esse princípio, na abordagem Semiolinguística, vai muito além da instância

3  O aspecto contratual será melhor explicado adiante no trabalho.
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de enunciação do ato de linguagem: inclui todo um conhecimento prévio sobre a experiência do

mundo e sobre os  comportamentos  dos  seres  humanos,  conhecimento  este  que  não precisa  ser

expresso, mas que é necessário à produção e compreensão do ato de linguagem.  

O princípio de influência tem relação com o fato de que todo sujeito que produz um ato de

linguagem  visa  atingir  seu  parceiro,  fazendo-o  agir,  afetando-o  emocionalmente.

Consequentemente, o sujeito interlocutor de um ato de linguagem sabe que é alvo de influência. Isto

lhe confere a possibilidade de interagir, de se valer de estratégias, mas obriga os parceiros a levar

em consideração uma série de restrições relativas ao exercício da influência.

Já o princípio de regulação está ligado ao princípio de influência, pois a toda influência pode

corresponder uma contra-influência. Tal princípio corresponde, consciente ou inconscientemente,

àquilo que os parceiros sabem a respeito do ato de linguagem de que participam. A regulação do

jogo de influências é necessária para que o ato de linguagem prossiga, para que se chegue a uma

conclusão. Para isso, os parceiros recorrem a estratégias no interior de um quadro situacional que

assegurem uma intercompreensão mínima, sem a qual a troca não é efetiva. 

Embora o processo de transformação e o processo de transação ocorram de acordo com

procedimentos diferentes, eles são interligados, principalmente quando pensamos no princípio de

pertinência  que  exige  um saber  comum,  construído  ao  término  do  processo  de  transformação.

Também as operações do processo de transformação são efetuadas sob o controle do processo de

transação, que confere às operações uma orientação comunicativa, um sentido. 

O duplo  processo  de  semiotização  do  mundo  com  suas  operações  e  seus  princípios,

anteriormente abordados, está ligado, grosso modo, ao que entendemos por “sentido de língua” e

“sentido de discurso”. Quando tomamos um ato de linguagem por sua materialidade linguística,

pelo que explicitamente significa fora de um contexto específico, ele nos remete à realidade que

cerca os indivíduos. Quando passamos ao sentido de discurso, passamos a considerar as condições

de  produção  do  ato  de  linguagem,  suas  intencionalidades,  o  contrato  comunicativo  e  então

ultrapassamos o seu sentido de língua e chegamos ao que poderá significar dentro de um contexto

específico. Com efeito, conforme Charaudeau (2005, p.16), as operações características do processo

de transformação não são independentes, “são efetuadas sob 'liberdade vigiada', sob o controle do

processo  de  transação,  segundo  as  diretivas  deste  último  –  o  qual  confere  às  operações  uma

orientação comunicativa e um sentido”.

Durante o processo de transformação e transação, as negociações entre o mundo externo e o

mundo discursivo são feitas e geram sentidos condizentes com a intenção de cada ato de linguagem.

Ou  seja,  o  duplo  processo  de  semiotização  do  mundo  corresponde  a  uma  intenção,  que  é  o

fundamento do ato de linguagem. Na próxima seção abordaremos os atos de linguagens, os sujeitos
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e suas identidades.

1.1.2 Os Atos de Linguagem e os Sujeitos

O ato de linguagem é originário de uma situação concreta de troca, realizada em um tempo e

espaço  determinados,  que  carrega  consigo  uma  intencionalidade  (a  dos  parceiros  da  troca

comunicativa),  garantida  pela  relação  contratual  (contrato  comunicativo).  Sendo  assim,  vale

sintetizar que o ato de linguagem depende da identidade dos parceiros,  é  intencional,  pode ser

regulado e é inserido em uma determinada situação. 

De acordo com Patrick Charaudeau (2008), para que um ato de linguagem seja válido (isto

é,  produza  seu  efeito  de  comunicação,  realize  a  transação)  é  necessário  que  os  parceiros

reconheçam, um ao outro, o direito à fala, e que possuam em comum um mínimo de saberes postos

em jogo no ato da troca linguageira, como postulam os princípios de alteridade e de pertinência do

duplo processo de semiotização do mundo. Ao mesmo tempo, segundo os princípios de influência e

de regulação, os parceiros têm uma certa margem de manobra que lhes permite usar de estratégias. 

O ato de linguagem é um fenômeno que combina o “dizer” e o “fazer” e que se realiza em

um duplo espaço de significância, o externo e o interno à sua verbalização. O “fazer” é o lugar do

situacional e os responsáveis pelo ato são os seres sociais que ocupam este espaço. O “dizer” é o

lugar do discursivo, lugar da encenação4 em que participam seres de palavra. O espaço do “dizer” é

organizado  pelos  sujeitos  e  os  papéis  que  desempenham  dependem  da  relação  contratual  que

estabelecem.

O duplo espaço de significância do ato de linguagem determina dois tipos de sujeitos de

linguagem: os parceiros, que são os interlocutores, sujeitos de ação, seres sociais que têm intenções

– chamados de sujeito comunicante e sujeito interpretante (estando situados no espaço do “fazer”);

e  os  protagonistas,  que  são  os  intra-locutores,  os  sujeitos  de  fala,  responsáveis  pelo  ato  de

enunciação – chamados de (sujeito) enunciador e (sujeito) destinatário (estando situados no espaço

do “dizer”). Embora haja uma relação de condição entre esses dois tipos de sujeitos, não há entre

eles uma relação de transparência absoluta. 

Para  Charaudeau  (2008),  os  sujeitos,  de  acordo  com  os  lugares  que  ocupam  no  ato

linguageiro, podem ser de quatro tipos: sujeito comunicante, sujeito enunciador, sujeito destinatário,

e sujeito interpretante. O sujeito comunicante é representado pelo EUc, o sujeito enunciador pelo

EUe,  o sujeito destinatário pelo TUd e o sujeito interpretante pelo TUi. O EUc e o TUi seriam os

4 O conceito de encenação discursiva é um importante conceito criado por Patrick Charaudeau (2002) para dar conta do
espaço  das  restrições  e  da  margem de  manobra  impostas  pela  situação  de  comunicação  em um ato  de  fala.  Na
encenação discursiva, os sujeitos munidos de estratégias e conhecimentos prévios visam a uma influência sobre o outro.
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parceiros da troca linguageira, ou seja, pertenceriam ao circuito externo, ligado ao “fazer” do ato de

linguagem. O EUe e o TUd seriam os protagonistas e estariam inseridos no circuito interno, ligados

ao “dizer”. 

Então, o ato de linguagem pode ser considerado uma totalidade composta por um circuito

externo do fazer e um circuito interno do dizer, indissociáveis um do outro. No circuito externo,

lugar  do fazer,  encontram-se os  sujeitos  que  são parceiros  da  troca linguageira  e  que  possuem

papéis específicos e, no circuito interno, lugar do dizer, encontram-se os protagonistas da encenação

discursiva. O circuito externo estaria relacionado ao situacional, às memórias, ao intertextual, e o

circuito interno estaria ligado ao material, às encenações e recursos utilizados pelo dizer. 

Como todo  ato  de  linguagem corresponde  a  uma  expectativa  de  significação,  podemos

considerá-lo como uma interação de intencionalidades.  A encenação do dizer  dependerá de um

conjunto  de  estratégias  discursivas  que  estarão  de  acordo  com  o  quadro  situacional. Essas

estratégias são as atitudes enunciativas determinantes da expectativa do ato de linguagem do sujeito

falante e da troca linguageira. 

Segundo Charaudeau (2008), os sujeitos comunicante e interpretante são os seres sociais, as

“pessoas associadas” (parceiros), em uma relação de fazer-valer recíproca do circuito externo. O

sujeito comunicante (EUc) é o parceiro que detém a iniciativa no processo de interação. Ele encena

o dizer, tendo em mente a relação contratual. É no componente intencional e através da percepção

que tem do ato linguageiro em que está envolvido que este sujeito constrói suas hipóteses de saber

acerca do sujeito interpretante (TUi). O sujeito interpretante (TUi) é o parceiro que tem a iniciativa

no processo de interpretação. Ele constrói uma interpretação com as hipóteses de saber que ele é

levado a elaborar sobre o sujeito comunicante (EUc) e através da percepção do ritual linguageiro.

Não há, porém, simetria entre as atividades do EUc e do TUi.  

O sujeito enunciador (EUe) e o sujeito destinatário (TUd) são os seres do dizer, criados pelo

discurso, e se constituem pela legitimidade que um confere ao outro por um saber e por um poder

determinados pela encenação.  Na interação linguageira na esfera do “dizer” (circuito interno), os

protagonistas são o sujeito enunciador (EUe) e o sujeito destinatário (TUd), que se definem como

seres de fala da encenação do “dizer”, produzida pelo EUc e interpretada pelo TUi. EUe e TUd

assumem diferentes faces de acordo com os papéis que lhes são atribuídos pelos parceiros do ato de

linguagem e em função da relação contratual estabelecida entre eles.

Durante o período das manifestações de 2013 e de 2014, por exemplo,  em que se viam

cartazes assinados pela Educação e pela Saúde sendo levantados pelos manifestantes, os seres do

“dizer” criados pelo discurso eram, de fato, a Educação e a Saúde, que ganhavam uma “voz” na

encenação discursiva da manifestação. Já os seres de “carne e osso”, sociais, do circuito externo do
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“fazer”,  não eram nem a Educação,  nem a Saúde, mas os cidadãos brasileiros que pediam por

melhorias nesses setores.

Imagem 1:  Manifestante segurando o cartaz assinado pela Educação e pela Saúde durante as

manifestações de 2013.

Fonte: Site: noticias.uol.com.br. Acesso em: novembro de 2013.

É possível compreender melhor o ato de linguagem e o esquema dos sujeitos interagentes

pela apreciação do quadro abaixo:
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Quadro 1 - Esquema de representação do ato de linguagem e dos sujeitos (Adaptado de 

Charaudeau, 2008, p.77)

Segundo a Análise Semiolinguística do Discurso, portanto, todo ato de linguagem possui

uma intenção e se organiza entre o situacional – circuito externo – e o lugar da organização do dizer

– circuito interno. Para que essa intenção seja realizada no discurso, os sujeitos envolvidos no ato de

linguagem fazem parte de uma encenação discursiva e um contrato de comunicação é estabelecido.

Na encenação, entre outros fatores, é necessário que os sujeitos reconheçam um ao outro, estejam

inseridos em um mesmo contexto, partilhem conhecimentos de mundo, de modo que um jogo de

regulações possa ser posto em prática para garantir a influência de um sujeito sobre o outro.

A mise en scène e a noção de contrato de comunicação, que estão interligadas, são abordadas

na próxima seção.

1.1.3. A Mise En Scène e o Contrato de Comunicação

A Semiolinguística  analisa  o  texto  inserido  em  uma  mise en scène,  segundo  propõe

Charaudeau  (2005),  e  não  de  maneira  isolada.  A encenação  é  constituída  por  interlocutores,

participantes nas situações concretas de comunicação, pelas marcas linguísticas utilizadas no ato de
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linguagem, enfim, por uma situação comunicativa. Os interlocutores são os quatro sujeitos do ato de

linguagem:  o  sujeito  comunicante,  o  sujeito  interpretante,  o  sujeito  destinatário  e  o  sujeito

enunciador.  Um  contrato  de  comunicação  é  estabelecido  entre  esses  sujeitos,  o  que  os

sobredetermina, regula suas práticas sócio-linguageiras e organiza o texto. 

A encenação do ato de linguagem se faz por meio dos dois circuitos supracitados: o circuito

externo, que representa o situacional e é o lugar do fazer psicossocial, e o circuito interno, que

representa o lugar da organização do “dizer”. Esses dois circuitos são interligados e o discurso fica

reservado  ao  domínio  do  dizer.  Existem  dois  tipos  de  encenação  que  nos  cabe  diferenciar,  a

discursiva  e  linguageira.  A encenação  linguageira,  incluindo  o  aspecto  situacional  do  ato  de

linguagem, pertence ao circuito externo e engloba a encenação discursiva, que pertence ao circuito

interno.   Mesmo  possuindo  um  dispositivo  próprio  que  lhe  confere  autonomia,  a  encenação

discursiva não se constrói independentemente da encenação linguageira.

Segundo Charaudeau (2005), o conceito de identidade é construído a partir do momento em

que os sujeitos tomam consciência de si mesmos e, para que isso ocorra, é necessário que eles

percebam  o  outro  como  diferente,  de  acordo  com  o  princípio  de  alteridade  já  mencionado

anteriormente.  Por conseguinte, os sujeitos em interação na encenação discursiva constroem para si

uma identidade discursiva, que corresponde a uma identidade social a partir da qual cada sujeito se

define.

A identidade discursiva se constrói,  segundo Charaudeau (2005), ao longo da encenação

discursiva de acordo com a tomada de palavra, na organização do discurso e na manipulação dos

imaginários sócio-discursivos. Já a identidade social, que também é psicossocial – reveladora de

traços  psicológicos  –  precisa  ser  reconhecida,  atribuída  pelos  outros,  pois  é  ela  que  funda  a

legitimidade do sujeito, que lhe dá o direito à palavra e, portanto, pode ser mascarada. Por sua vez,

a  legitimidade  depende  da  prática  social,  das  funções  e  papéis  atribuídos  aos  sujeitos  numa

sociedade – pai, professor, aluno, político, advogado.

Portanto, haverá sempre um jogo entre identidade social e discursiva, durante a encenação

discursiva,  e  a  influência  decorrente  daí  deverá  ser  considerada  dentro  de  uma  situação  de

comunicação. Nas palavras de Charaudeau (2005, p. 313), em uma encenação discursiva, portanto,

“ao  sujeito  falante  restará  a  possibilidade  de  escolher  entre  mostrar-se conforme as  instruções,

respeitando-as, ou decidir mascará-las, subvertê-las ou transgredi-las”.

 Comparando  e  analisando  o  jogo  entre  identidade  social  e  identidade  discursiva  das

instâncias política e publicitária – de interesse para este trabalho – percebemos que o sujeito que

almeja  o  título  de  político  precisa  possuir  ou  ao  menos  mostrar  características  socialmente

atribuídas a um político, tais como inteligência, competência, honestidade – socialmente atribuídas
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à instância política e que podem ser forjadas – para conquistar a legitimidade que lhe dará direito à

palavra. Ou seja, o sujeito político precisa mostrar um conjunto de qualidades que dizem respeito à

sua identidade social,  mas que também deverão ser confirmadas por suas escolhas discursivas e

comportamentos linguísticos e, portanto, dizem respeito à sua identidade discursiva. Sendo assim, o

jogo entre  identidade discursiva  e  social,  da instância  política,  se  faz  na direção da identidade

discursiva  confirmar  e  dar  suporte  à  identidade  social,  e  vice-versa,  para  garantir  o  jogo  de

influências e a intenção do ato de linguagem – como político ser reconhecido e se eleger.

Na política, o sujeito se encontra numa dupla posição: ao mesmo tempo em que o político é

o portador e o garantidor de valores de uma “idealidade social” – sede de um pensamento a respeito

de como viver em sociedade – , ele também deve promover a adesão do maior número de cidadãos

a estes valores, segundo afirma Charaudeau (2009). O homem político se situa, portanto, entre o

“político”, que determina o que é viver em sociedade, e a “política”, gestão do poder, voltando-se

para a razão. Assim, ele se torna uma identidade do singular-coletivo, é um homem, representante

do povo a tomar decisões sozinho, garantir um bem social comum, mas em prol do povo, sob um

pacto de aliança. Todo esse jogo entre a identidade discursiva e social do político, a coerência do

que diz e o que representa, além de como age, é que confere credibilidade para a instância.

Já na publicidade, o jogo da identidade social e discursiva da instância publicitária é bem

diferente. A instância publicitária propõe um sonho, mas se mantém afastada do destinatário, cuja

voz – a voz do desejo – é que constrói o sonho, segundo Charaudeau (2005, p. 319), não havendo

aí, portanto, um pacto de aliança, sendo a publicidade voltada para o indivíduo e seu desejo pessoal.

Outra diferença importante entre o discurso político e o discurso publicitário é que na publicidade o

anunciante não será confundido com o produto, diferentemente da política, em que o político é

aquele que propõe o projeto político e que o executa, estando a serviço de uma idealidade social. 

Segundo Charaudeau (2009), a situação de comunicação, por sua vez, é o lugar no qual se

instauram as restrições que determinam a expectativa da troca linguageira. As restrições serão um

resultado da identidade dos parceiros e do lugar que eles ocupam na troca, da finalidade que os une

e de acordo com as visadas discursivas que seleciona, do propósito convocado e das circunstâncias

materiais nas quais a troca se realiza.

Segundo Charaudeau (2008), as visadas discursivas correspondem a uma intencionalidade

psicosócio-discursiva que determina a expectativa do ato de linguagem do sujeito falante e por

conseguinte da própria troca linguageira:
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As  visadas  correspondem,  assim,  à  atitudes  enunciativas  de  base  que

encontraríamos em um grande corpus de atos comunicativos reagrupados em nome

de sua orientação pragmática, mas além de sua ancoragem situacional. Os tipos de

visada  são  definidos  por  um duplo critério:  a  intenção  pragmática  do  EU em

relação com a posição que ele ocupa como enunciador na relação de força que o

liga ao tu; a posição que da mesma forma TU deve ocupar.(2008, p. 309)

Relativamente  à  situação  comunicativa  é  importante,  por  isso  também,  estabelecer  um

espaço temático na encenação para a garantia de sua finalidade, além da definição de identidades e

da situação de comunicação. Como prevê Charaudeau (2005), o ato de linguagem depende de uma

competência comunicativa, sendo assim é necessário que se articule o interno do linguístico com o

social, externo. Ou seja, para que o sentido de uma encenação discursiva seja construído, é preciso

que o dito corresponda a um conjunto de condições de produção. A partir do momento em que um

sujeito se dirige ao outro, ele deve selecionar recursos de linguagem que possa usar para realizar

trocas com o outro dentro de um espaço temático determinado. 

O propósito tematizante, portanto, tem relação com o princípio de pertinência. Todo ato de

linguagem  pode  ser  situado  dentro  de  uma  área  temática  por  mais  geral  que  seja,  segundo

Charaudeau (2005). Essa área temática pode se estruturar em torno de micro ou macro-temas, ou

seja, o tema pode ser mais ou menos abrangente de acordo com o objetivo ao qual se refere. A partir

do momento em que os sujeitos da interação se situam quanto ao tempo, ao espaço e ao tema do ato

de  linguagem,  uma intencionalidade (dos  parceiros  da troca  linguageira)  é  posta  em cena  e  se

garante pela relação contratual. 

Partindo da ideia que todo ato de linguagem é uma encenação, Patrick Charaudeau (2005)

desenvolve  a  noção  de contrato  de  comunicação.  O  contrato  está  relacionado  à  situação  de

comunicação que envolve a produção de um texto e pressupõe que os indivíduos inseridos em um

mesmo  contexto  de  práticas  sociais  sejam  suscetíveis  de  chegar  a  um  acordo  sobre  as

representações linguageiras envolvidas nas práticas sociais da encenação. Dessa forma, o EU faz

uma  proposição  ao  TU  de  quem  espera  uma  contrapartida  para  a  conivência.  Para  isso,  os

indivíduos lançam mão de estratégias que dentro de uma margem de manobra garantem o sucesso

ou fracasso do ato linguageiro.

A relação contratual depende do que for construído no e pelo ato de linguagem. Isso faz com

que os  parceiros  só existam na  medida em que eles  se  reconheçam com os  estatutos  que eles

imaginam. Há também uma série de restrições que delimitam o jogo em uma encenação discursiva.

Segundo Charaudeau, 
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a noção de contrato pressupõe que os indivíduos pertencentes a um mesmo corpo

de  práticas  sociais  sejam  capazes  de  entrar  em  acordo  a  propósito  das

representações de linguagem destas práticas.  Consequentemente, o sujeito que se

comunica  sempre  poderá,  com  certa  razão,  atribuir  ao  outro  (o  não-EU)  uma

competência de linguagem análoga à sua que o habilite ao reconhecimento. O ato

de fala transforma-se então em uma contrapartida de convivência. (1983:50)

A relação  contratual  será  estabelecida  de  acordo  com  componentes  comunicacionais,

psicossociais e intencionais, que são mais ou menos objetivos, tornados pertinentes pelo jogo de

expectativas que envolve o ato linguageiro. O comunicacional é concebido como o quadro físico da

situação interacional (se os parceiros estão presentes, se se veem, se são únicos ou múltiplos, qual

canal utilizam). O psicossocial é concebido em termos dos estatutos que os parceiros são suscetíveis

de reconhecer um no outro (idade, sexo, posição hierárquica, relação de parentesco, entre outras). O

intencional é concebido como um conhecimento “a priori” que cada um dos parceiros possui  (ou

constrói para si mesmo) sobre o outro, de forma imaginária, fazendo apelo a saberes supostamente

partilhados (o que está sendo colocado em questão, com qual intenção, de que maneira está sendo

veiculado). Esses três componentes são vistos como índices semiológicos da encenação do dizer.

No caso da publicidade, por exemplo, o contrato estabelecido na encenação discursiva é o

do semi-engano, conforme Charaudeau (2015), visto que no domínio publicitário o TUi sabe que é

alvo  de  uma  manipulação,  e  um  jogo  de  sedução  se  estabelece  e  ele  “aceita”  ser  enganado

conscientemente, geralmente, por saber que algum benefício poderá decorrer dessa manipulação. Já

no domínio político, o contrato estabelecido é o da idealidade cidadã, visto que o EUe – em sua

função  singular-coletivo  –  deve  conquistar  uma  legitimidade  representativa,  ou  seja,  deve  ser

reconhecido como político. Assim, deve desenvolver um programa político e cumpri-lo na prática,

enquanto o TUi deve aderir e fiscalizar o cumprimento desse programa para a garantia de um bem

social.

As restrições discursivas impostas pelo contrato comunicativo, por sua vez, correspondem a

um  conjunto  de  comportamentos  discursivos  possíveis  entre  os  quais  “o  sujeito  comunicante

escolhe aqueles que são suscetíveis de satisfazer às condições dos dados externos” (Charaudeau,

2008, p. 60). Portanto, as restrições estariam situadas entre os dados das restrições situacionais e a

configuração textual para determinar como deve ser o uso linguageiro no qual se organizarão.

A partir daí entram em cena as estratégias discursivas que, segundo Charaudeau (2011, p.

80), são definidas em relação ao contrato de comunicação. O sujeito deve avaliar a margem de

manobra da qual dispõe e a partir daí jogar com as devidas restrições situacionais e organização
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discursiva.  As estratégias devem estar relacionadas ao projeto de fala,  à escolha dos modos de

construção textual e às metas da influência que o sujeito pretende exercer sobre o outro.

Existem diversas estratégias que podem ser aplicadas em uma troca linguageira, mas três são

as  principais,  segundo  Charaudeau  (2004):  legitimação,  credibilidade  e  captação,  que  não  se

excluem uma da outra, mas se diferenciam por sua finalidade. As estratégias de legitimação estão

ligadas à necessidade de criar ou reforçar a posição de legitimidade do sujeito falante, ou seja, ele

precisa convencer o outro de que a sua fala condiz com o status que lhe foi atribuído. As estratégias

de credibilidade levam o sujeito falante a fazer com que o seu interlocutor possa crer que o que ele

diz é “digno de fé”, nas palavras de Charaudeau (2004). Já as estratégias de captação levam o

sujeito falante a fazer com que o seu interlocutor possa aderir (sem questionamentos) ao que ele diz.

Portanto, esses três tipos de estratégia são capazes de construir uma identidade discursiva

para o sujeito, quando as empregam, ao mesmo tempo em que o contrato de comunicação também

constrói uma identidade discursiva própria de acordo com o que postula. Desse modo, o sujeito

comunicante ou vai ao encontro das instruções dadas pelas restrições do contrato de comunicação,

ou ao  encontro  de  estratégias  diferenciadas  fazendo valer  sua  finalidade  relativa  ao tratamento

dispensado a dado propósito tematizante.

Durante o período das manifestações de 2013 e de 2014, os atos de linguagem tinham como

intenção, de maneira geral, transparecer a voz do povo contra o governo. Em “Não Vai Ter Copa”,

por exemplo, a principal intenção era ameaçar o governo com a possibilidade de novos protestos

organizados pelo povo que atrapalhassem os preparativos e até o andamento da Copa. Outros atos

de linguagem característicos do período tinham como intenção lançar uma ameaça às autoridades –

“O Gigante Acordou” e esse “Gigante” não continuará passivo frente aos problemas políticos do

país. No contexto das manifestações, o que se viu, além disso, foi a utilização da sátira (“Não vai ter

Copa”, da árvore) e a suposta apropriação de enunciações do domínio publicitário pelo domínio

político – “O Gigante Acordou” –  para garantir a finalidade do ato de linguagem. No capítulo três,

essas  enunciações  serão  retomadas  com vistas  à  realização  de  uma  análise  aprofundada  à  luz

principalmente do conceito de contrato comunicativo.

A finalidade do ato linguageiro é coordenada pelas visadas, que segundo Charaudeau (2008)

orientam as estratégias das quais o falante lançará mão e sobre as quais ele vai construir seu projeto

de  fala  a  fim de  ser  compreendido pelo  seu  interlocutor.  Sendo assim,  as  visadas  auxiliam na

definição de um conjunto de situações que obtêm características similares quanto à finalidade. As

restrições  discursivas  não correspondem a  uma obrigação de  emprego desta  ou  daquela  forma

textual,  mas  a  um conjunto  de  comportamentos  discursivos  possíveis  entre  os  quais  o  sujeito

comunicante escolhe aqueles que farão com que o ato de linguagem seja bem sucedido de acordo
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com a sua intencionalidade.

 A próxima seção é dedicada à teoria das Fórmulas Discursivas proposta por Alice Krieg-

Planque  que,  em  consonância  com  a  análise  Semiolinguística  do  discurso,  nos  ampara,

teoricamente, nesta dissertação, para melhor compreendermos as enunciações cristalizadas em voga

no período das manifestações em questão. Para tanto, será feita uma revisão do conceito através da

teoria das Fórmulas Discursivas e das quatro propriedades propostas por Planque (2009). 

1.2 Teoria Das Fórmulas Discursivas 

Alice Krieg-Planque em “A noção de fórmula em análise do discurso – quadro teórico e

metodológico”, define fórmula como

[…] um conjunto  de  formulações  que,  pelo fato de serem empregadas em um

momento e em um espaço público dados, cristalizam questões políticas e sociais

que  essas  expressões  contribuem,  ao  mesmo  tempo,  para  construir.  (KRIEG-

PLANQUE, 2009, p.9)

O conceito, segundo a autora, incide sobre os discursos políticos, midiáticos e institucionais

contemporâneos. Ou seja, o estudo das fórmulas mostra como essas enunciações são o instrumento

e o lugar que fundam o espaço público. Através do estudo desses segmentos é possível recuperar e

analisar discursos políticos, midiáticos e institucionais.

As  fórmulas  seriam enunciações  curtas,  cujo  significado e significante  se  organizam de

maneira marcante permitindo sua fácil memorização na sociedade. Essas fórmulas podem circular

tanto no interior de uma comunidade restrita, quanto mais amplamente quando são conhecidas por

um grande número de pessoas espalhadas em várias partes da sociedade. Ao  referir-se a algo, a

fórmula remete também ao mundo. 

Segundo Alice Krieg-Planque, a noção de uso é fundamental para o estudo da fórmula. Isso

porque a fórmula não se dá por si só. O que está em torno, seu contexto de produção, a situação em

que se inscreve, entre outros fatores, é fundamental para sua análise como um todo:
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A noção de uso é determinante no estudo de uma fórmula, no sentido de que não

existe  fórmula  “em si”,  mas,  antes,  um conjunto  de  práticas  linguageiras  e  de

relações de poder e de opinião,  em um momento dado,  em um espaço público

dado, que gera o destino “formulaico” - se assim se pode dizer – de uma sequência

verbal. (KRIEG-PLANQUE, 2009, p.14)

Ou seja, só podemos considerar um segmento como fórmula se também consideramos seu

uso,  uma  utilização  particular  da  enunciação.  O  conceito  de  contrato  comunicativo  conforme

Charaudeau  (2008)  se  faz  então  pertinente,  pois  engloba  esses  fatores  levantados  por  Krieg-

Planque. O contrato comunicativo é determinante na construção de sentido do ato de linguagem,

pois  leva  em  conta,  além  do  situacional,  também  os  sujeitos,  suas  intenções  e  a  encenação

discursiva em questão, aplicados a um espaço de restrições e de manobras estratégicas.

Além do uso, geralmente um segmento passa ao estatuto de fórmula quando seu percurso

normal é desviado. O estudo das fórmulas discursivas está justamente interessado em mostrar como

as palavras no decorrer do tempo e de acordo com seus usos passam por mudanças semânticas e

discursivas – como pretendemos mostrar no  corpus focalizado – que revelam questões sociais e

políticas recorrentes em um determinado período.

Portanto, a fórmula não é uma simples enunciação destacada por acaso ou gosto, mas uma

enunciação que, em seu texto de origem, é destacável (por seu significante, posição tipográfica, pelo

caráter  generalizante  que  possui)  –  por  exemplo,  como  ocorre  diante  de  enunciações-fonte,

integrantes do corpus desta pesquisa “Vem Pra Rua” e “O Gigante Não Está Mais Adormecido/O

Gigante Acordou”.

Algumas fórmulas, porém, adquirem tal estatuto mesmo não possuindo propriedades que as

tornem destacáveis, pois funcionam autonomamente e marcam um posicionamento que se opõe a

outros  –  como  slogans,  provérbios  e  adágios,  por  exemplo. De  acordo  com  Dominique

Maingueneau (2011, p.42), “a fórmula autônoma é, geralmente, interpretada segundo seu sentido

imediato  numa interação  entre  locutores  que  não  são  especialistas  no  tipo  de  discurso  de  que

provém essa fórmula.”.

1.2.1 As Fórmulas Discursivas: de Faye (1972) a Planque (2009)

Jean-Pierre Faye (1972), antecessor de Krieg-Planque, também estuda o que consideramos

nesta dissertação como fórmula discursiva, embora não dê uma definição científica ao que seja uma
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fórmula.  Ele tem como objetivo de pesquisa pôr “a descoberto as condições da produção e da

circulação das narrativas e seu poder próprio por meio do que ele chama de supernarrativa, isto é,

uma 'narrativa das narrativas' ” (KRIEG-PLANQUE, 2009, p.34).  

A partir do trabalho de Faye (1972) sobre a fórmula “estado total” começam a ser delineadas

as quatro principais propriedades que serão melhor desenvolvidas por Krieg-Planque (2009). Em

sua  abordagem  teórica  das  fórmulas,  começam  a  ser  observadas  a  gênese,  a  circulação,  a

cristalização e o processo de aceitabilidade dos possíveis candidatos à fórmula.

Durante  o  processo  da  gênese,  Faye  (1972)  considera  os  usos  primeiros  da  enunciação

analisada de modo a tentar perceber quando sofre um desvio e passa a funcionar em um contexto

diferente, em uma situação distinta ao seu uso primeiro, quando sai de um contexto sociodiscursivo

para outro – do publicitário ao político, por exemplo. A propósito, este aspecto será considerado na

análise proposta.

A circulação da fórmula diz respeito à movimentação que a enunciação sofre no seio da

sociedade, de que contexto sai e para qual vai. A circulação leva em consideração também a sua

produtividade lexicológica, ou seja, seus derivados, alterações e empregos – o que se verifica, por

exemplo, entre “Vem Pra Rua” e “Vem Pra Urna”. É importante lembrar que a partir do momento

em que se torna produtiva, a fórmula se torna passagem obrigatória e todos devem se pronunciar

sobre ela em dado momento, positiva ou negativamente.

Outros estudiosos das fórmulas discursivas são Marianne Ebel e Pierre Fiala (1982). Além

da diversidade das práticas linguageiras, eles analisam os temas sociopolíticos polêmicos que as

enunciações cristalizam. Os autores também estabelecem parâmetros para a análise de um segmento

como fórmula que são o fato de serem referentes sociais e funcionarem como um objeto polêmico.

Fatores que também serão considerados posteriormente por Alice Krieg-Planque e que darão corpo

às quatro propriedades das fórmulas definidas por ela.

Para Ebel e Fiala (1982), primeiramente, uma fórmula é um signo que significa algo para

todos em um dado momento, ou seja, funciona como um referente social. Portanto, uma fórmula ao

ser utilizada deve revelar seu significado para os falantes da sociedade em questão em um período

determinado.  As  fórmulas  passariam  então  a  condensar  discursos  para  os  que  servissem  de

equivalentes semânticos.

A noção de referente social, nos estudos de Ebel e Fiala (1982), é relacionada à noção de

circulação de Faye. Quando um fórmula circula, isso faz com que as pessoas se pronunciem sobre

ela e com que se torne um objeto partilhado de debate. Os estudos de Fiala e Ebel (1982)  diferem

dos estudos de Faye (1972) quanto à noção de produção, que é menos relevante que a noção de

circulação. Importa mais a circulação da fórmula do que propriamente seu primeiro uso.
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Para Ebel e Fiala (1982), a fórmula deve ser um objeto polêmico, isso porque se existe um

significante  comum  em  circulação  haverá  também  um  significado  em  constante  movimento,

redefinição. Uma fórmula não move apenas um posicionamento sobre ela, mas todos os envolvidos,

contra ou a favor dela, relacionados a determinado contexto sociodiscursivo. Sua adequação ao que

se relaciona também entra em questão e é fator de polêmicas. Quando uma fórmula circula, é posta

como dominante e naturalmente não é aceita por todos de maneira igual.

De  acordo  com  Krieg-Planque  (2009,  p.59),  Ebel  e  Fiala  (1982)  também  levantam  o

conceito de “enunciados de valor de dicto” e “enunciados de valor de redicto” para analisar melhor

como se dá a polêmica nas fórmulas. Esses conceitos seriam versões anteriores dos conceitos de

transparência e opacidade, respectivamente, e advêm da tradição filosófico-lógica. Embora ainda

sejam insuficientes para uma descrição mais adequada aos estudos em Análise do Discurso, abrem

caminho para conclusões interessantes sobre as ambiguidades existentes nas possíveis fórmulas.

Os “enunciados com valor de re” seriam mais referenciais e relacionados ao conteúdo. Os

“enunciados com valor de dicto” se relacionariam ao próprio termo. O percurso dos “enunciados

com valor de dicto” até os “enunciados de valor de re” seria o de transformação de um segmento ou

palavra em sua origem até ao estatuto de fórmula, quando se torna polêmica, é discutida pelos seus

usuários e passa a figurar em outra situação sociodiscursiva que não a de sua origem.

Alice Krieg-Planque dá continuidade ao estudo das fórmulas discursivas a partir dos estudos

de Jean-Pierre Faye (1972), Marianne Ebel e Pierre Fiala (1982) desenvolvendo e estabelecendo

quatro propriedades que seriam fundamentais às fórmulas discursivas.

Segundo  a  teoria  proposta  por  Alice  Krieg-Planque  (2009),  algumas  propriedades

específicas  são  importantes  na  caracterização  de  uma  enunciação  como  fórmula.  Em  geral,  a

fórmula discursiva precisa:

1) ter um caráter cristalizado;

2) se inscrever em uma dimensão discursiva;

3) funcionar como um referente social;

4) ter um aspecto polêmico.

Apesar  de  serem  importantes  na  caracterização  da  fórmula,  nem  todas  as  quatro

propriedades estão concomitantemente presentes em todas as enunciações formulaicas, o que não as

descaracteriza  como  tal.  A fórmula  é  uma  enunciação  que  precisa  ser  fácil  de  ser  retomada,

reconhecida e utilizada pelos seres da comunidade em que circula, trazendo consigo questões do

mundo  social.  Nas  palavras  de  Krieg-Planque  (2009,  p.66):  “A  fórmula  se  assenta  numa

materialidade linguística relativamente estável, tem um caráter discursivo, constitui um referente

social e também é polêmica.”. Essas características dão origem às quatro propriedades da fórmula
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discursiva tratadas mais pormenorizadamente na seção seguinte.

1.2.1. As Propriedades Da Fórmula

O caráter cristalizado da fórmula diz respeito ao significante da enunciação, sua forma, que

deverá  ser  relativamente  estável.  Ou  seja,  uma das  características  das  fórmulas  é  possuir  uma

sequência verbal estável e repetida. 

Há  pelo  menos  dois  modos  de  cristalização  das  fórmulas,  um de  ordem estrutural  (ou

formal) e outro de ordem memorial, mas é importante lembrar que existe um continuum entre os

dois modos, interligando-os.

 O modo de cristalização estrutural diz respeito a uma análise das expressões cristalizadas

dentro de um sistema da língua e nas categorias da gramática.  O modo de cristalização de ordem

memorial diz respeito ao conjunto de enunciações  que circulam “em bloco” em um momento da

história e que são percebidos como formando um todo cuja origem pode ou não ser recuperada,

lembrada, conforme aponta Alice Krieg-Planque (2009).

A  cristalização  da  fórmula  condensa  o  segmento  tornando-o  identificável  mesmo  e,

inclusive, através de suas paráfrases:

[...]  a  fórmula  existe  também  através  de  múltiplas  paráfrases  de  que  ela  é  a

cristalização, conforme os termos de Ebel e Fiala ou, para retomar os termos do

método transformacional  então empregado por Maldidier,  através das diferentes

transformações das quais a 'fórmula estereotipada'  ou o 'enunciado mínimo'  é o

resultado. (KRIEG-PLANQUE, 2009, p.67)

O caráter cristalizado de um segmento é fundamental para sua existência como fórmula,

visto que implica certa concisão. É a cristalização que permitirá que a fórmula circule, saia, por

exemplo, de um contexto como o publicitário para outro como o político, seja retomado, rejeitado

ou aceito no seio da sociedade.

A estabilidade conferida pela cristalização faz com que a fórmula funcione como um lugar

comum de debate.  Quando identificável e reconhecida,  a fórmula funciona como “denominador

comum” de  discursos,  nos  termos  de  Krieg-Planque  (2009),  podendo estigmatizar  (positiva  ou

negativamente) seus usuários. A cristalização ligada aos usos permite que os discursos vigentes em

uma determinada sociedade e em determinado período de tempo apareçam e sejam construídos a
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partir da fórmula.

Para que uma enunciação seja reconhecida como fórmula, ela precisa também se inscrever

em uma dimensão discursiva. O caráter discursivo se liga a outras duas importantes características

da fórmula, seu caráter de referente social e polêmico, pois essas são propriedades interdependentes.

Justamente por não ser uma noção puramente linguística é que a fórmula se inscreve em

uma dimensão discursiva.  E  se  inscreve  em um dimensão discursiva  através  de  seus  usos:  “A

fórmula não existe sem os usos que a tornam uma fórmula” (KRIEG-PLANQUE, 2009, p.81).

Mesmo que alguns segmentos sejam mais fáceis de se tornar fórmulas, nenhum segmento é tão logo

uma fórmula. Mais uma vez volta-se à questão dos usos, pois são seus usos que caracterizam uma

sequência já cristalizada como fórmula. 

Geralmente, os segmentos já existem antes de se tornarem fórmulas, o que os diferencia em

seu  sentido  primeiro  e  o  sentido,  quando  fórmula,  é  justamente  o  uso.  A partir  de  um  uso

diferenciado, o segmento passa a incorporar um jogo de posições, é retomado e para de funcionar

tão somente em seu sentido original.

No que diz respeito ao caráter de referente social – noção emprestada dos trabalhos de Ebel

e Fiala (1982) – considera-se que, se uma enunciação é uma fórmula, ela deverá evocar alguma

coisa para todos em um momento da história específico.  Ou seja, o caráter de referente social da

fórmula traduz seu aspecto dominante, num dado momento e num dado espaço sociopolítico. E para

esse signo evocar algo para todos, é necessário que ele seja conhecido por todos, conforme Krieg-

Planque (2009). 

Assim,  a  “notoriedade”  do  signo,  como  lembra  Alice  Krieg-Planque,  é  uma  condição

necessária para a existência da enunciação como fórmula. O aumento da frequência de uso de uma

enunciação, observado ao longo do tempo em um “corpus” estável, é um índice de sua notoriedade.

Nos termos de Alice Krieg-Planque

(...)produzir derivados e compostos, descristalizar  expressões ou, ainda, “valisar”

palavras consiste, de fato, para o locutor, em fazer uma aposta no reconhecimento

de sua criação lexical e, por isso, em fazer a hipótese de que o “signo de base” é

suficientemente  conhecido  para  ser  reconhecido  pelo  leitor-interlocutor,  mesmo

quando  esse  signo  de  base  aparece  maquiado  ou  mascarado.  (KRIEG-

PLANQUE,2009, p.93)

Ou seja,  dizer  que  a  fórmula  é  uma  enunciação  conhecida  por  todos  é  dizer  que  essa

enunciação  aparece  frequentemente.  A enunciação  quando  fórmula  deve  sair  de  seu  contexto
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primeiro.

De  acordo  com  Dominique  Maingueneau,  se  a  fórmula  é  originária  de  um  contexto

discursivo, deve ir além dele, se evoca algo para todos em um momento específico, deve circular:

“Num dado momento, todo mundo é obrigado a se situar em relação a essas fórmulas, fazê-las

circular  de  uma  maneira  ou  outra,  lutando  para  impor  sua  própria  interpretação”

(MAINGUENEAU, 1999, p.85).

Outra propriedade importante e necessária à enunciação para que esta seja considerada uma

fórmula é seu aspecto polêmico. A polêmica se instaura justamente porque a fórmula é portadora de

questões políticas, sociais, porque se estabelece como um território partilhado pelos membros de

uma sociedade. 

Podemos perceber que a fórmula põe em jogo algo relevante e conflituoso para a sociedade,

como as decisões políticas da qual os indivíduos dependem, seus direitos e deveres. As fórmulas

participam da história e esse peso recai nos destinos de cada indivíduo da sociedade. 

A fórmula reúne uma pluralidade de questões e, como há diversas maneiras de tomar parte

em um debate, raramente a fórmula participará de apenas um processo discursivo e sempre será

polêmica. Como revela Krieg-Planque (2009, p.105): “o caráter polêmico da fórmula se manifesta

particularmente  nos  tropeços  dos  enunciadores  durante  a  própria  sequência,  tropeços  que  são

reveladores de algumas das questões que a fórmula oculta.”.

Como observamos que a maioria das enunciações cristalizadas – supostamente fórmulas

discursivas, selecionadas para análise neste trabalho, vinha atrelada a textos imagéticos, sentimos a

necessidade de também analisá-los de acordo com os estudos sobre imagem de Barthes (1990),

Charaudeau (2013) e Monnerat (2013), para tentarmos dar conta da riqueza de sentido também

produzida a partir das imagens relacionadas às enunciações aqui estudadas. Percebemos que, além

de  a  imagem  estender  a  significação  do  texto  verbal   e  vice-versa,  algumas  das  principais

referências ao Brasil e ao que aqui denominamos “brasilidade” se davam muitas vezes no texto

imagético. Sendo assim, na próxima seção nos voltamos para os estudos sobre imagem para que

possamos dar conta do nosso corpus de uma maneira mais ampla e significativa.   

1.3.  Estudos Sobre Imagem

Segundo os estudos de Roland Barthes (1990) sobre o texto verbo-visual, o componente

visual de um texto como uma mensagem estruturada independentemente pode estar conectado ao
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texto  verbal,  mas  não  dependente  dele.  Para  Barthes,  o  texto  verbal  é  capaz  de  estender  a

significação  da  imagem  e  vice-versa.  Assim  como  a  imagem  não  é  apenas  a  repetição  de

informações presentes em um texto, também o texto não somente acrescenta novas informações à

imagem.

Conforme  Barthes  (1990,  p.  32),  em  primeiro  lugar,  “toda  imagem  é  polissêmica  e

pressupõe, subjacente a seus significantes, uma 'cadeia flutuante' de significados, podendo o leitor

escolher alguns e ignorar outros.”. Sendo assim, a relação entre a imagem e seu texto verbal pode

ser variada: a imagem pode ilustrar o texto verbal ou o texto pode esclarecer a imagem na forma de

comentário.  Para  o  autor,  por  a  imagem  ter  uma  semântica  particularmente  polissêmica,  se

comparada com a língua, é importante diferenciar duas formas principais de referência entre texto e

imagem: a ancoragem e o revezamento.

Na  ancoragem,  segundo  Barthes  (1990,  p.33),  “o  texto  dirige  o  leitor  através  dos

significados da imagem e o leva a considerar alguns deles e a deixar de lado outros. [...]”. Ou seja, a

função de ancoragem detém a “cadeia flutuante do sentido”, que a polissemia da imagem gera,

determinando o modo “correto” de leitura, ou seja, qual entre as diferentes interpretações solicitadas

por uma única imagem privilegiar.  

No  revezamento,  “o  texto  e  a  imagem  se  encontram  numa  relação  complementar.  As

palavras,  assim como as  imagens,  são  fragmentos  de  um sintagma mais  geral  e  a  unidade  da

mensagem se realiza em um nível mais avançado.” (BARTHES, 1990, p.33). Ou seja, imagem e

texto  funcionam  juntos  para  a  garantia  do  significado  geral  e  a função  de  revezamento  se

manifestaria quando a mensagem linguística viesse suprir carências expressivas da imagem. De

fato,  há  coisas  que  só  ganham  expressão  através  do  verbal,  apesar  da  riqueza  expressiva  e

comunicativa da uma imagem puramente visual.

Para Barthes (1990), a descrição é capital pois é quando ocorre a “transcodificação” para a

linguagem  verbal  das  percepções  visuais.  Ao  verbalizar  a  mensagem  visual,  os  processos  de

escolhas perceptivas e de reconhecimento que antecedem a sua interpretação se manifestam e a

passagem  do  “percebido”  ao  “nomeado”  revela  a  diversidade  de  formulações  resultantes

relacionadas. Nesse ponto, a visão de cada indivíduo aparece e é possível perceber até que ponto ela

é, ao mesmo tempo, coletiva e pessoal.

É durante esse processo de passagem do “percebido” ao “nomeado” que a própria percepção

dos objetos e formas se revela cultural. Quando uma imagem parece “semelhante” a algo é porque

ela é construída à maneira como se decifra o próprio mundo. Sendo assim, as unidades detectadas

na imagem são culturais, determinadas pela maneira de perceber a realidade.
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1.3.1 Charaudeau: produção e recepção

Segundo Patrick Charaudeau (2013), a análise de uma imagem também diz respeito a seu

modo de produção e recepção, ou seja, como ela se fabrica e quais efeitos pode provocar junto a seu

público. Ele chega à conclusão de que a questão da imagem é, portanto, ainda mais complexa do

que a questão da linguagem verbal, afinal, na comunicação verbal, partilhamos uma língua e seus

procedimentos de construção, de discursivização e mecanismos interacionais. Mas na comunicação

icônica (audiovisual, fotográfica, etc), os processos de construção, transmissão e interpretação do

sentido não são tão demarcados. 

Segundo o autor, “a imagem é resultado da percepção direta que um sujeito tem do mundo

físico, de uma impregnação, no seu cérebro e na sua memória de sujeito, o que produz uma 'imagem

mental' como primeiro enquadramento do mundo” (CHARAUDEAU, 2013, p. 383). Portanto, esse

mundo representado será reflexo da imagem mental  de um sujeito determinado e não o acesso

direto a esse mundo físico.

Atendo-nos  à  imagem  material,  embora  possamos  recorrer  às  imagens  mentais  para

interpretá-las, observamos que,  segundo Charaudeau (2013), ela se constrói através de um jogo

triádico: um mundo, um olhar, uma aparelhagem. Para entendermos como se dá a construção do

mundo material,  é importante  atentarmos para os  dois  polos  dessa construção:  os processos  de

produção e de recepção da imagem.

Assim, como no nível linguístico, a produção de uma imagem também pressupõe um sujeito

responsável por essa ação e outro sujeito que receberá essa imagem e deverá interpretá-la. Portanto,

o processo de produção de uma imagem se inicia com um sujeito que, diante de um mundo físico,

em estado bruto, tenta capturá-lo com a ajuda de artefatos (pincéis, tinta, aparelhos), construindo

assim  um  mundo  representado.  Esse  mundo  representado  apresenta,  então,  um  novo

enquadramento,  através  de uma imagem cuja materialidade produz por  si  mesma um efeito  de

semiotização (realismo, ficção, etc.), nos termos de Charaudeau (2013).

Já o processo de recepção da imagem, por outro lado, se inicia quando o sujeito que olha

uma imagem de um mundo representado opera uma dupla atividade: sente os efeitos que a imagem

provocou nele,  segundo sua própria  sensibilidade,  e  interpreta  a  imagem de acordo com a  sua

inteligibilidade. O próprio modo de representação da imagem desempenha um duplo papel: o de

substituição, porque a imagem funciona como representante de um objeto físico do mundo, e o de

mostração, porque o objeto é mostrado. 

Após os processos de produção e recepção da imagem surgem algumas questões referentes à

intenção durante a captação da imagem, os efeitos e emoções possíveis que se podem produzir com
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ela, o quanto é mostrado na imagem e o que fica oculto a partir da captura por uma aparelhagem. 

Tudo isso, por sua vez,  está relacionado ao problema da representação entre o mundo físico

e  o  mundo  representado,  o  que  remete  à  questão  da  mimese,  isto  é,  da  relação

semelhança/dessemelhança que se estabelece entre o referente e o representado construído por um

determinado modo de representação, segundo Charaudeau (2013).

 A semelhança dá  a  ilusão de  que a  imagem é transparente,  de  que dá acesso direto ao

mundo, de que existe uma relação direta entre o “eu” e o mundo, orientando o olhar em direção ao

referente.  A dessemelhança, por sua vez, estabelece um corte entre o “eu” e o mundo, de modo que

nos faça lembrar de que o que vemos não é o mundo físico, e o olhar é, portanto, orientado em

direção ao próprio mundo representado. Dessa forma, segundo Charaudeau (2013), o fenômeno da

mimese vai da ilusão de transparência, como na fotografia, à opacidade, como na pintura. 

1.3.2 Monnerat: denotação e conotação

Rosane  Monnerat  (2013),  ao  realizar  estudos  sobre  imagem,  concorda  com Charaudeau

(2013) ao afirmar que existem diferenças significantes entre a imagem e a realidade que ela deve

representar. Isso porque, durante o processo de captura da realidade em uma imagem, há fatores que

alteram a representação do mundo como a própria ausência de movimento da imagem, a alteração

nas cores, a mudança de dimensões. Portanto, a imagem não seria a cópia fiel da realidade, e sim o

resultado de transposições.  Seria  então necessário aprender  a  reconhecer  as equivalências entre

imagem e realidade.

Monnerat  (2013)  ainda  acrescenta  que  assim  como  no  nível  linguístico  temos  uma

mensagem literal e outra simbólica que precisa ser interpretada, no nível imagético, de maneira

geral, também temos duas imagens: a literal, denotativa, que procura representar a realidade, e outra

simbólica, conotativa e que vai além do puramente mostrado. Em alguns casos em que texto verbal

e imagem se complementam, é a partir da imagem que de fato a mensagem simbólica, em geral, é

compreendida  com  profundidade.  No  caso  da  publicidade,  é  na  mensagem  simbólica  que

encontramos sua riqueza e, muitas vezes, nos deparamos com a intencionalidade envolvida no ato

de linguagem:
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A imagem guarda em si duas imagens: uma, literal, reprodução do real, puramente

denotativa  (são  os  objetos,  personagens,  ambiente,  ação);  outra,  simbólica,

altamente  conotativa.  Em  publicidade,  é  impossível  obter-se  uma  imagem

absolutamente  desprovida  de  conotações.  A  própria  simplicidade,  a  própria

ausência é simbólica. (2013, p. 409)

Apesar de a mensagem linguística orientar a leitura e delimitar os significados possíveis para

um sentido definido e, muitas vezes, ser privilegiada, a imagem cumpre um importante papel na

construção  de  sentidos.  Portanto,  a  imagem  pode  ser  uma  ferramenta  significativa  para  a

compreensão da mensagem verbal simbólica presente em um ato de linguagem.

Segundo Monnerat (2013), o texto imagético não necessariamente é a “foto”, a cópia do

texto escrito,  numa espécie de ilustração. O texto imagético por si só é também um discurso e

possui um sentido do ponto de vista social e ideológico. A imagem como discurso constitui um

texto e pode ser estudada por seus modos de significação e de interpretação, não só quando sustenta

discursos levantados no texto verbal, mas também em sua constituição como discurso por si só.

Sendo assim, o discurso da imagem funcionará como uma “negociação pragmática”, nos

termos de Rosane Monnerat (2013), entre interlocutores, EUc (autor) e TUi (leitor). O EUc prevê as

diferentes opções a que o TUi  submeterá seu produto. 

Outra  questão  importante  levantada  por  Monnerat  (2013)  é  quanto  à  percepção  e  à

compreensão. A percepção não se separaria da compreensão, visto que a todo ato de ver implica um

querer  saber  sobre  o  que  se  vê.  Essa  compreensão  não  é  somente  linguística  como  também

conceptual, ideológica:

O indivíduo sofre a pressão das representações sociais dominantes na sociedade e é

nesse  meio  que  pensa  ou  exprime  seus  pensamentos  e  sentimentos.  Essas

representações  diferem  não  só  de  acordo  com  o  meio  em  que  nascem  e  são

moldadas,  mas  também de  acordo  com os  “universos”  de  referência  a  que  se

articulam. (MONNERAT, 2013, p. 414)

O texto imagético também possui elementos formadores de sentido. Os elementos plásticos

que compõem a imagem ajudam na construção de sentidos,  tais  como volumes,  formas,  cores,

linhas, etc. Sendo assim, a leitura do texto não verbal decorre da junção de todos esse elementos que

também  passam  pelas  possibilidades  de  interpretação  da  imagem  social  e  culturalmente

determinada. 
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De acordo com Monnerat (2013, p.  416),   “Os elementos visuais,  ao guardar e veicular

marcas ideológicas, refletem e fretam valores sócio-culturais que orientam os comportamentos das

coletividades no mundo contemporâneo.”. Portanto, o sentido está presente não só nas palavras

como também nas cores e outros recursos que dão expressão à imagem. 

A mensagem  publicitária,  por  exemplo,  geralmente  utiliza  os  recursos  oferecidos  pela

imagem para construir sentido, a fim de vender um produto. Sendo assim, uma argumentação que

possa unir o icônico ao linguístico pode apresentar-se  na forma de dissensão ou complementação

(SOUZA,  2001).  Quando  ocorre  a  dissensão,  palavra  e  imagem  entram  em  conflito  e  geram

polissemia.  Quando  ocorre  a  complementação,  palavra  e  imagem  estão  em  consonância,  uma

parafraseia a outra, ao descrevê-la. 

Ou seja, Souza (2001) vai além do que postulou Barthes (1990) quando acredita que uma

imagem é capaz de contradizer o que consta no texto escrito,  gerando um sentido polissêmico,

enquanto Barthes apenas prevê a complementariedade do texto verbal e da imagem.

Por  meio  das  cores,  disposição  das  imagens,  enquadramento,  luminosidade  e  outros

recursos, podemos acessar pontos de vista e gerar sentidos através da imagem. Tais representações

nos remetem a um perfil referente à sociedade em questão e apontam para o discurso por trás da

imagem.

É possível perceber que há toda uma “semântica”, uma lógica, por trás dos mecanismos que

a imagem possui para transmitir sentidos e, com a análise desses mecanismos, é possível chegarmos

a uma compreensão mais global do sentido gerado em um ato de linguagem que englobe texto

verbal e não-verbal. A imagem também possui seus meios próprios de dispor sentidos e para que

possamos chegar aos significados desejáveis de um ato de linguagem devemos recorrer a todas as

formas de expressão utilizadas em sua produção. Ou seja, se nos deparamos também com imagens

que servem como complemento da mensagem linguística ou que trazem novos sentidos, então não

devemos ignorá-las.

Sendo  assim,  a  análise  das  imagens  –  que  circularam  em  conjunto  com  enunciações

linguísticas  cristalizadas  entre  2013  e  2014,  por  exemplo  –  permite  uma  compreensão  e  a

confirmação em nível mais profundo dos modos de organização cultural e social do povo brasileiro.

É unindo a materialidade linguística dos textos breves focalizados nesta pesquisa ao visual que se

torna possível o acesso ao contexto das manifestações no Brasil – eixo temporal considerado neste

trabalho.  É  importante  lembrarmos  que,  nesta  dissertação,  o  nosso  ponto  de  partida  é  a

materialidade linguística, mas o exame das imagens significativas com as quais nos deparamos se

faz  necessário  para  identificarmos  a  densidade  histórica,  cultural,  social  e  política  do  país  e

traçarmos a construção de um perfil de brasilidade que remeta ao período das manifestações.
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A análise  dos  textos  verbo-visuais  referentes  às  enunciações-fonte  “Vem Pra  Rua”,  “O

Gigante Não Está Mais Adormecido/O Gigante Acordou” e “Não Vai Ter Copa”, segundo Roland

Barthes (1990), Patrick Charaudeau (2013) e Rosane Monnerat (2013) – relacionando o sentido

gerado pelo texto verbal ao sentido presente nas imagens –, possibilita a compreensão de cada

encenação discursiva de uma maneira mais global. Ou seja, levando em conta tanto a mensagem

linguística quanto a mensagem visual chegamos a uma construção de sentido mais global e a uma

melhor  compreensão das intencionalidades envolvidas no ato de linguagem.

A  análise  das  formas  de  expressão  do  texto  visual  nos  revela o  que  representam

culturalmente, que sentidos constroem em um nível mais profundo da imagem concomitantemente

com o texto verbal. Para tanto, analisaremos mais especificamente no texto imagético: a) os signos

plásticos; b) o jogo de cores; c) as figuras; d) o enquadramento das figuras e do texto verbal. Todos

esses aspectos nos ajudam a compreender como se dá a construção de sentido também nas imagens.

No  próximo  capítulo, situaremos  historicamente  o  período  em que  foram produzidas  e

reproduzidas  as  enunciações  analisadas  nesta  dissertação.  Trataremos  das  motivações,

acontecimentos marcantes, desdobramentos e particularidades das manifestações populares de 2013

e  de  2014  no  Brasil.  Também  relembraremos,  mesmo  que  brevemente,  outras  manifestações

ocorridas no país em períodos anteriores e investigaremos o papel das redes sociais na organização

e disseminação dos protestos. 
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2. CONTEXTO HISTÓRICO

Este capítulo abordará o contexto histórico que envolve os usos dos textos verbo-visuais

analisados neste trabalho, com vistas a uma compreensão mais clara do período das manifestações

de 2013 e de 2014 ocorridas no Brasil. Para tanto, em um primeiro momento, trataremos de outras

significativas  manifestações  que  ocorreram  em  anos  anteriores  no  Brasil  e  influenciaram  os

protestos no país de 2013 e de 2014. Em um segundo momento, abordaremos como surgiram essas

manifestações populares, quais foram as suas motivações, que grupos se envolveram nos protestos e

que consequências sociais,  históricas  e  políticas  foram legadas  ao Brasil.  Por  fim,  faremos um

apanhado da importância das redes sociais para as manifestações nos dias atuais. 

2.1  Outras Manifestações Populares Brasileiras

Ao olharmos para a história brasileira, conseguimos fazer uma retrospectiva que nos leva às

manifestações populares que ocorreram nas ruas do Brasil mobilizando uma grande parte da nação.

O “impeachment” do então presidente Fernando Collor de Mello, em 1992, e a campanha pelas

“Diretas já”, principalmente no ano de 1983, são exemplos de mobilizações do povo brasileiro que

marcaram a história do país.

Em 1992, grandes manifestações ocorreram nas ruas do Brasil pedindo a renúncia do então

presidente da República Fernando Collor de Mello, frente às frequentes denúncias de corrupção em

seu governo. A juventude brasileira, conhecida como os “Caras Pintadas” justamente por pintarem

os rostos com faixas nas cores da bandeira do Brasil, foi às ruas para pedir a retirada do presidente

do poder. Após tamanha pressão popular, Fernando Collor pediu renúncia do cargo, ficando em seu

lugar o vice-presidente Itamar Franco.

Anos antes, o movimento “Diretas Já” de 1983, por sua vez, reivindicava a aprovação da lei

que permitia a eleição direta para Presidente da República. O país, na época, ainda vivia os últimos

anos da ditadura militar, o que não impediu que o povo saísse às ruas para lutar pela democracia.

Tais manifestações populares são importantes para o Brasil, pois marcam a história da luta

de um povo que quer construir uma nação melhor. O que diferencia os movimentos de 1983 e o de

1992 das manifestações de 2013 e de 2014 é que, além de ocorrerem em épocas e contextos sociais

diferentes,  foram mais pontuais e centrados em seus objetivos, respectivamente as eleições diretas

para presidente e a renúncia do então presidente. Já as manifestações de 2013 e de 2014 no Brasil

foram marcadas  mais  pela  capacidade  de  mobilização  nas  redes  sociais  e  nas  ruas  frente  aos

problemas políticos e sociais do que por suas reivindicações e resultados.
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A busca por uma identidade é outra particularidade dos movimentos populares de 2013 e de

2014.  É  possível  que  muitos  jovens  tenham  se  envolvido  nas  manifestações  em  busca  da

identificação com outras pessoas. Afinal, incorporar certas marcas à imagem que se faz de si é uma

forma de encaixar-se em um certo grupo.

No caso das manifestações de 2013 e de 2014, o uso das “hashtags”5 “Vem Pra Rua” e “Não

Vai Ter Copa” – nas redes sociais da Internet –  e da máscara do filme6  e história em quadrinhos “V

de Vingança” (2005)7 – nas ruas, em atos e protestos, comprova, por exemplo, a adesão das pessoas

ao movimento; além disso, esse uso é índice identificador daqueles que apoiavam e participavam

das manifestações. 

2.2 Manifestações Populares de 2013 e de 2014 no Brasil 

Após longos anos sem grandes manifestações populares, o Brasil se viu em meio a protestos

e  atos  durante  o  período  compreendido  entre  2013  e  2014.  Apesar  de,  ao  longo  da  história

brasileira8, existirem parcelas da população em luta por melhorias sociais e políticas, é durante esse

período que o povo começa a se organizar em atos e protestos contra o aumento das tarifas dos

transportes  públicos  imposto  pelo  governo  e  sai  às  ruas.  Desde  as  manifestações  pelo

“impeachment” do então presidente Fernando Collor de Mello, em 1992, as manifestações de 2013

e 2014 são as mais significativas mobilizações populares brasileiras.

De acordo com Maria da Glória Gohn, as manifestações de junho de 2013 no Brasil:

fazem  parte  de  uma  nova  forma  de  movimento  social  composta

predominantemente por jovens, escolarizados, predominantes de camadas médias,

conectados  por  e  em  redes  digitais,  organizados  horizontalmente,  críticos  das

formas  tradicionais  da  política,  tais  como  se  apresentam  na  atualidade  –

especialmente os partidos e os sindicatos -, eles pregam a autonomia em relação a

essa forma antiga, embora alguns possam ter articulações com alguns partidos mais

radicais. (GOHN, 2014, p.12)

5 As hashtags são ferramentas  oferecidas  pelas redes sociais  com o propósito de reunir,  em poucas palavras,  as
informações relacionadas ao que for escrito após o símbolo “#”, conhecido por hashtag, em inglês.

6 Máscara  inspirada  em  Guy  Fawkes,  soldado  católico  que  tentou  explodir  o  Parlamento  inglês  no  levante
“Conspiração da Pólvora” em 1605, popularizada pelo filme e história em quadrinhos “V de Vingança.

7 O filme “V de Vingança” (2005)  retrata a história de uma jovem que, depois de contrariar o toque de recolher
determinado pelo Estado, se envolve em problemas, mas é salva por um misterioso mascarado conhecido como
“V”. “V”a acolhe e revela alguns de seus planos para derrubar o opressor governo da futurista Inglaterra do século
XXI e devolver ao povo a liberdade e a capacidade de questionar algumas ações do Estado.

8 Outras manifestações populares notórias ocorreram no Brasil em anos anteriores como, por exemplo, “Fora Collor”
(1992) e Diretas Já (1983).
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Ou  seja,  diferentemente  das  mobilizações  populares  anteriores  no  Brasil  –  politizadas,

geralmente organizadas por movimentos populares, como abordaremos adiante – , as manifestações

de 2013 são encabeçadas por jovens – sem um líder declarado –  de classe média conectados com a

internet e a uma infinidade de informações. Em pesquisas do Datafolha e Ibope realizadas em junho

de 2013 e de 2014 ficou constatado que a maioria dos manifestantes tinha diploma universitário

(77%) e menos de 25 anos (35%), fato revelador de que esses jovens provavelmente teriam se

envolvido na política pela primeira vez. Além disso, eles se dizem autônomos, ou seja, não desejam

uma associação a um partido político, o que faz com que não levantem bandeiras de organizações,

não utilizem faixas pré-confeccionadas, nem usem palavras de ordem e carros de som durante os

protestos. 

Apesar de os protestos serem manifestações políticas, a maioria dos manifestantes não se

sentia representada por nenhum partido político (86%). É importante lembrar também que 96% dos

manifestantes não eram filiados a partidos políticos e 86% não filiados a sindicatos, entidades de

classe ou entidades de estudantes. 

Inicialmente  em 2013,  no  entanto,  muitos  associaram os  protestos  ao  Movimento  Passe

Livre. De fato, em 6 de junho de 2013 o Movimento Passe Livre - SP organizou o 1o ato de protesto

em São Paulo contra o aumento nas tarifas dos transportes. Como movimento, o MPL já vinha

promovendo  discussões  e  atos  relacionados  às  questões  do  transporte  público  antes  das

manifestações  populares  de  2013.  Portanto,  conforme  lembra  Maricato  (2013),  apesar  de  uma

possível  autoria  dos  movimentos  cair  sob a  responsabilidade  do MPL, as  mobilizações  sempre

foram muito mais amplas que o Movimento, que muitas vezes eclodiram em cidades onde nunca foi

atuante.  Afinal,  as  lutas  por  transporte  público  no  Brasil  datam de  muito  antes  da  criação  do

Movimento e formam um todo muito maior do que o MPL.

Essa primeira mobilização significativa, crucial para o início do que seriam as manifestações

de 2013 no Brasil, foi marcada pela reprovação da mídia, pela criminalização do movimento por

parte do governo e pela violência dos policiais militares perante os manifestantes. A circulação de

imagens e relatos de violência e injustiça pela internet fizeram com que a opinião pública sobre as

manifestações sofresse mudança, conforme afirma Maria da Glória Gohn (2014, p.13).

Em meados de junho de 2013, os protestos somaram grande apoio popular, principalmente

após a forte repressão policial contra os manifestantes. Devido à grande proporção e notoriedade

que as manifestações ganharam nas mídias nacionais e internacionais, cada vez mais pessoas se

mobilizaram e aderiram ao movimento indo às ruas. Entoando o enunciado “Não é só pelos 20

centavos” – em um movimento de caráter apartidário –  o povo revelava não ser só a questão do

aumento das tarifas do transporte público a única reivindicação, mas também a luta por melhorias

43



na saúde e na educação. Inclusive, em solidariedade às manifestações brasileiras, foram organizados

protestos em Portugal, França, Alemanha, Irlanda e Canadá durante o mês de junho de 2013.  (IG

NOTÍCIAS, 25/06/2013) 

A  população  brasileira  já  não  podia  mais  deixar  passar  os  altos  investimentos  em

megaeventos, meganegócios em detrimento da saúde, educação e transportes. É clara a conexão

entre os protestos e o contexto dos altos investimentos urbanos associados à Copa do Mundo de

2014. Conforme lembra Maricato:

a repressão brutal e a rapidez com que a mídia e governos tentaram amedrontar e

encurralar  os  movimentos  deveu-se,  ao  menos  em  parte  significativa,  à

preocupação em impedir  que jovens irresponsáveis e “vândalos” manchassem a

imagem do Brasil num momento em que os olhos do mundo estariam postos sobre

o país, devido à Copa das Confederações. (2013, p.37)

Até  mesmo  a  Força  Nacional  foi  posta  à  disposição  dos  governos  para  frear  as

manifestações de 2013 no Brasil. Mas a população brasileira não podia deixar-se calar, afinal, o

maior preço era o povo que estava pagando, com a precariedade de serviços básicos enquanto altos

e modernos investimentos eram feitos para a garantia de megaeventos.

Durante  o  período  entre  17  e  21  de  junho  de  2013,  temos  o  ápice das  manifestações

populares,  quando diversos atos e protestos são organizados – via Internet  – e acontecem com

grande mobilização do povo brasileiro. Mais precisamente, no dia 20 de junho, as manifestações

ganham um novo caráter, passando os manifestantes a reivindicar outras pautas além da questão dos

transportes públicos, como a cura gay, o ato médico, os gastos com a Copa das Confederações FIFA

2013 e com a Copa do Mundo FIFA 2014, e o fim da corrupção. Nesse dia, foi registrado um pico

de mais de 1,4 milhões de pessoas nas ruas distribuídas por mais de 120 cidades pelo Brasil, mesmo

após a redução dos valores das tarifas dos transportes (UOL NOTÍCIAS, 22/06/2013). 

Um dos fatores que chama a atenção nas manifestações de 2013 e de 2014 no Brasil é o seu

caráter convocatório. As convocações para os atos foram feitas através das redes sociais, local onde

também eram divulgadas as agendas, os lugares e a hora das manifestações. Isso condiz com o

universo da maioria manifestante jovem que vive em um mundo conectado, virtual e tecnológico.

Mesmo quem não estava presente nas  ruas se  fazia  ouvir  nas  redes sociais  e  divulgava

informações em tempo real. Uma pesquisa do Datafolha realizada no dia 18 do mês de junho de

2013 revelou que 77% dos entrevistados eram a favor  dos protestos  e  somente 18% contra.  É

importante  enfatizar  que 51% consideravam que a  polícia  agia  de forma mais  violenta  do que
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necessária e 67% viam no aumento das tarifas do transporte público o motivo das manifestações,

seguida de 38% que consideravam a corrupção o principal motivo. Ou seja, tanto a questão das

tarifas  de  transporte  público  quanto  a  violência  policial  foram  fatores  que  impulsionaram  as

manifestações de 2013 no Brasil.

Conforme  ressalta  Maria  da  Glória  Gohn  (2014),  na  mesma  pesquisa  foi  revelada  a

descrença na política e nos poderes públicos e as redes sociais foram avaliadas como instituições de

prestígio (72%), seguidas da imprensa (70%). Esses números são significativos visto que as redes

sociais que antes eram apenas um meio de entretenimento passaram a figurar como um meio de

comunicação  e  de  troca  de  informações  de  tanto  prestígio  quanto  a  imprensa  tradicional.  Isso

também revela,  por outro lado,  uma perda de credibilidade da dita  imprensa tradicional,  ou ao

menos uma desconfiança, e consequentemente uma maior valorização da notícia construída pelos

próprios indivíduos na cena dos movimentos populares.

O uso  da  Internet  como meio  de  veiculação  das  informações  sobre  os  protestos,  como

alternativa à imprensa oficial, revela que os sujeitos envolvidos nas manifestações além de serem

mais jovens, vivem e se organizam mais na esfera virtual do que no mundo real. A necessidade do

acesso às informações de maneira imediata também é característica da sociedade contemporânea na

qual se inscrevem estes sujeitos.

Seguindo a tendência de manifestações populares que ocorreram em todo o mundo, como

“Occupy Wall Street”, em 2011 nos EUA, e a “Primavera Árabe”, entre 2010 e 2011 no mundo

árabe,  as  manifestações  populares  brasileiras  usaram a Internet  como importante  ferramenta na

organização, divulgação de notícias e convocação para os atos e protestos. As manifestações no

Brasil  tomaram  grandes  proporções  através  das  redes  sociais  “Facebook”  e  “Twitter”.  Ainda

segundo a pesquisa do Ibope, para 62% dos entrevistados a informação sobre as manifestações foi

obtida via Facebook. Os outros 29% obtiveram informações também via online (internet e outros).

Outro dado importante: 75% dos entrevistados/manifestantes convocaram outros participantes por

meio das redes sociais.

No  Rio  de  Janeiro,  mais  de  1  milhão  de  pessoas  ocupou  importantes  vias  da  capital

fluminense, como a Avenida Rio Branco. Em São Paulo, manifestantes ocuparam o Largo do Batata

e em Brasília,  a Esplanada dos Ministérios, onde centenas de pessoas subiram na rampa e no teto

do Congresso Nacional. Ou seja, à medida em que as manifestações foram sendo reproduzidas na

internet, ganhando adesão de cada vez mais brasileiros insatisfeitos com a situação social e política

do Brasil, percebemos um eixo de movimento significativo do espaço virtual para o espaço público

característico  das  manifestações  no mundo atual.  Assim como no Brasil,  em outros  lugares  do

mundo como Tunísia e Egito, percebemos que as manifestações eram organizadas e arquitetadas

45



online, na internet, e chegavam até o espaço público, onde se consolidavam, geralmente em alguma

praça ou via pública importante.

O  governo  brasileiro,  por  sua  vez,  percebendo  a  força  das  ruas  e  das  reivindicações,

procurou anunciar diversas medidas para tentar conter as manifestações e atender às reivindicações

dos  manifestantes.  Primeiro,  a  utilização  da  força  policial  e  a  repressão  foram utilizadas  e  só

contribuíram para a reprovação aos políticos. Depois, após a tomada da consciência do tamanho e

do poder do movimento, o Congresso Nacional votou uma série de concessões, inclusive revogou

temporariamente o aumento das tarifas dos transportes públicos em várias cidades do país.

Governantes,  políticos  de  todos  os  partidos,  imprensa  e  até  mesmo  cientistas

sociais foram pegos de surpresa pelas manifestações de massa que mudaram a face

e o cotidiano de nossas cidades em junho. Pela rapidez com que se espraiaram,

pelas multidões  que mobilizaram, pela diversidade de temas e problemas postos

pelos manifestantes, elas evocam os grandes e raros momentos da história em que

mudanças e rupturas que pareciam inimagináveis até a véspera se impõem à agenda

política da sociedade e, em alguns casos, acabem transformando em possibilidade

algumas mudanças sociais e políticas que pareciam inalcançáveis. (MARICATO,

2013, p..35)

Embora o movimento tenha perdido força em 2014, por diversos motivos como a violência e

a associação de minorias que atrapalhavam o andamento pacífico e organizado dos protestos, bem

como  a desorientação nas reivindicações, à época etéreas e pouco pontuais – por exemplo, o fim da

corrupção e o “impeachment” da presidente Dilma Rousseff –, as manifestações foram importantes

para a retomada da consciência do poder do povo frente ao governo e resultados positivos foram

alcançados.  Segundo  Maria  da  Glória  Gohn  (2014,  p.14),  de  certa  forma,  os  brasileiros

demonstraram que a sociedade não é “amorfa e apática, que o cenário de atendimento dos serviços

públicos não é bom, que há sensibilidade e acompanhamento da sociedade na vida pública dos

dirigentes”.

Grupos  de  coletivos  anarquistas  (Black  Blocs  e  Anonymous,  por  exemplo)  estiveram

presentes  e  foram  algumas  vezes  os  responsáveis,  em  um  segundo  momento,  pelos  ataques

violentos durante as manifestações. O grupo de ativismo digital Anonymous, por exemplo, marcou

presença nas manifestações de 2013 e de 2014 no Brasil.

 O grupo Anonymous, criado nos Estados Unidos na primeira década do século XXI, foi

formado inicialmente por centenas de coletivos e ganhou notoriedade quando realizou um cerco
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cibernético às empresas que atuaram contra sites de denúncias – como o Wikileaks,  criado por

Julian Assange, que disponibilizava documentos secretos do governo. Após atuar em movimentos

como Occupy  Wall  Street,  Primavera  Árabe  e  no  combate  internacional  à  censura  na  Internet

utilizando as redes e tecnologias digitais para disseminar informações, imagens e vídeos, conforme

afirma Gohn (2014, p.52), o grupo passou a adotar uma postura mais politizada que se aliou ao

ativismo da cibercultura.

A marca  do  grupo  é  a  utilização  da  máscara  inspirada  em  Guy  Fawkes,  popularizada

principalmente  pelo  filme  “V de  Vingança”.  Outro  fator  que  singulariza  o  grupo  e  que  está

diretamente relacionado com o uso da máscara é a omissão da identidade dos seus integrantes.

No  Brasil,  o  grupo  Anonymous  foi  “relevante  na  disseminação  de  informações  e  na

articulação da solidariedade ao que era o movimento inicial  pela redução das tarifas e contra a

Copa”,  segundo  Sérgio  Amadeu,  coordenador  de  uma  pesquisa  realizada  pela  InterAgentes

(empresa que interpretou softwares de visualização de dados Gephi entre os dias 13, 17, 18 e 20 de

Junho de 2013 no Brasil). Inclusive, o jornal Folha de S. Paulo (14/07/2013, p. 8) anunciou que o

Anonymous liderou o ativismo digital nos protestos, segundo estudos à época comprovavam, como

lembra Maria da Glória Gohn (2014, p.55).  

Mas o grupo de maior destaque negativo, quanto às crenças e ideologias presentes, foi o dos

Black Blocs. Suas ações com o uso da violência – para eles “performances” –, contribuíram para a

perda da credibilidade das manifestações – reforçada também pela mídia tradicional. Como lembra

Maria  da  Glória  Gohn,  “ao  final  de  junho,  a  imprensa  denunciou  a  presença  de  pessoas

supostamente ligadas à extrema-direita, ao tráfico e aos saqueadores nos atos de depredação de

prédios públicos e privados, saques no comércio e quebra de vidraças e vitrines” (2014, p.43). Isso

contribuiu para o afastamento de pessoas realmente focadas nas manifestações.

Os Black Blocs são parte de uma das parcelas dos manifestantes de 2013 e de 2014. Sua

atuação predominou nas manifestações do segundo semestre de 2013, nas capitais: Rio de Janeiro,

São Paulo. Para os Black Blocs a violência é justificada:

Eles adotam a ação direta como tática de luta. E, para eles, a ação direta inclui

violência.  Trata-se  de  uma violência  performática  –  há performances previstas:

quebrar  vidraças,  janelas  e  portas  de  vidros  de  bancos  e  estabelecimentos

comerciais de multinacionais ou lojas de carros. A performance mistura elementos

interativos, comunicativos e simbólicos de forma a configurar algo além de atos de

desobediência civil. (GOHN, 2014, p.59)
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E,  seja  por  atribuições  da  mídia  ou  pela  minoria  que  representavam  e  o  medo  que

espalhavam pelas ruas por intermédio da violência, que os Black Blocs foram um dos principais

responsáveis pela  perda de credibilidade e esvaziamento das manifestações de 2013 e 2014 no

Brasil.

Para  que  possamos  entender  melhor  as  manifestações  populares  de  2013  e  2014,  é

importante  olharmos  também  para  outras  épocas  em  que  o  povo  brasileiro  saiu  às  ruas  para

protestar por melhorias no país. Essa volta ao passado nos ajuda a compreender melhor a maneira

de protestar do povo brasileiro, neste período analisado na presente pesquisa, e o perfil de Brasil

que será depreendido do corpus examinado ao longo da próxima seção.

2.3  Redes Sociais e Manifestações

Em um mundo cada vez mais tecnológico, o suporte – desde que seja um lócus virtual –

deixa de ser fonte de preocupação. Não importa se usarmos um computador pessoal, notebook,

celular; o importante é ter a informação ao alcance das mãos, ou seja, onde o sujeito precisa, na

hora em que precisa, conforme Castells (2012, p.163). Isso tem uma consequência direta na vida

dos indivíduos. Nos dias atuais, é necessário que se esteja bem informado, atualizado e conectado

para poder participar do mundo.  

Segundo Pollyana Ferrari (2007),” a sociedade atual move-se em torno das pessoas, das suas

histórias, de seus costumes, suas experiências de vida, enfim, da informação individualizada”. Para

a autora,  naturalmente,  o  processo de comunicação está  relacionado de modo íntimo com esse

macromercado de seres humanos que precisam de informação e comunicação todos os dias,  da

mesma maneira  que  precisam do ar  que  respiram.  Com a  mídia  eletrônica,  a  transmissão  das

informações é um pouco diferente em relação aos meios tradicionais:

Ela perde sua característica unívoca, de relação um para um, para transformar-se

em dado com múltiplos significados e leituras. Do  mesmo modo que as ondas

eletromagnéticas,  o  hipertexto  também  oferece  uma  nova  concepção  de

aprendizagem e troca de informação a partir de sua teia não-linear e suas múltiplas

possibilidades de interação.” (2007, p.7)

As  possibilidades  de  publicação  de  conteúdo  na  Internet  por  meio  de  um  celular,  por

exemplo, são imensas nos dias atuais. Anteriormente, barreiras econômicas e culturais impediam o

livre acesso a notícias e informações por meio da internet móvel nos aparelhos celulares. Com o
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advento da internet móvel – investimento técnico e reconhecimento da funcionalidade da internet

no celular, do quanto gera lucros e as possibilidades que abre –, a redução dos custos e o acesso aos

smartphones, esse panorama mudou e as notícias do mundo se encontram hoje ao alcance das mãos

de mais da metade dos brasileiros. 

Não só a facilidade de acesso às notícias por portais de jornais populares no Brasil merece

ser lembrada, mas também a possibilidade da televisão no celular contribui para um mundo mais

conectado  e  atualizado.  Os  blogs  também  merecem  ser  lembrados,  visto  que  disponibilizam

opiniões e promovem debates sobre todos os tipos de assuntos. Conforme ressalta Ferrari (2007,

p.79), “o ciberespaço nos permite misturar, articular e incorporar formatos não-textuais em textuais,

imagéticos em sonoros e vice-versa – tudo em um fluxo de negociações intersemióticas”.

Podemos assim dizer que, consequentemente, a comunicação também passa a ser híbrida,

uma vez que começamos a gerar conteúdo misturando, em alguns casos, conceitos de usabilidade

com gestão tecnológica, prestação de serviços com ofertas publicitárias, e, assim, diariamente os

leitores podem acompanhar em vídeo, áudio ou texto o que acontece em matéria de música, política,

cinema,   sociedade,  entre outros temas,  podendo,  inclusive,  opinar sobre tudo,  enviar  registros,

fotos.  Ou  seja,  conforme  lembra  Ferrari  (2007,  p.  83),  “o  leitor  protagoniza  sua  própria

reportagem”.

Além disso, as novas tecnologias de informação aumentam cada vez mais o acesso do leitor

a diversas fontes que o ajudarão a construir sentidos sobre um determinado assunto:

 

As novas  tecnologias  de  informação,  em especial  as  formas  hipertextuais,  vêm

preencher uma lacuna dupla, seja em permitir o acesso à rede de informação como

também o acesso  a  arquivos  pessoais  ou  coletivos,  que  serão  remixados,  numa

eterna  bricolagem  de  narrativas,  sejam  elas  textuais,  imagéticas,  audíveis  ou

sensoriais. Não é mais o mundo interior do autor que aflora no meio digital e nem a

rede que invade os mas media tradicionais. (FERRARI, 2007, p.85)

A facilidade de acesso a novas informações por meio das novas tecnologias, apesar de trazer

benefícios pode também fazer com que o leitor-ouvinte-espectador da internet opte pelo caminho

que quiser para acessar a matéria, criando também “uma fonte ilimitada de informações sobre um

tema”, como alerta Ferrari (2007, p. 143).  Enquanto a mídia tradicional – os jornais, a televisão, o

rádio – filtra e determina o quanto saberemos sobre determinado assunto, com a hipermídia, temos

mais informações e uma maior possibilidade de entendimento de um tema. 
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Com as  novas  perspectivas  de  interatividade,  o  receptor  tem  mais  condições  de  tentar

entender a informação por vários ângulos, sem falar na possibilidade de, não satisfeito com o que a

matéria oferece, poder optar por buscar mais informações em outros websites. É claro que feito

irresponsavelmente isso pode ser prejudicial, portanto é necessário um olhar dependente de uma

educação para a nova mídia, afinal, segundo Ferrari (2007, p.143) “só assim a narrativa não-linear

pode nos permitir abrir novas “janelas” de conhecimento e, quem sabe, proporcionar um olhar mais

complexo e menos preconceituoso sobre o mundo”.

É  importante  lembrarmos  também  que,  no  ambiente  digital,  não  há  construção  de

significados apenas por meio de um único sistema semiótico:

lidamos com sistemas hipermodais  que permitem a navegação por  informações

distribuídas de maneira multilinear e que envolvem várias modalidades integradas

de linguagem além da verbal, como a linguagem imagética (fixa e em movimento),

a sonora (em sons e musica), a animação, além do uso de cores, fontes tipográficas

e demais recursos gráficos para produção de significados; daí a necessidade de não

privilegiar uma ou outra linguagem. (FERRARI, 2007, p.152)

E é justamente por circularem na Internet que as enunciações selecionadas nesta dissertação

são também verbo-visuais – o que justifica o nosso olhar voltado para a construção do sentido nas

imagens. Para uma melhor compreensão das informações veiculadas na Internet, é necessário uma

tomada de consciência dos significados que cada elemento produz, levando em conta a sua relação

com os demais elementos empregados, além dos fatores que são específicos do meio e que também

interferem na construção de sentidos.

Quando  nos  voltamos  para  o  contexto  das  manifestações  de  2013  e  2014  no  Brasil,

observamos a importância ou, ao menos, a relevância da Internet e dessa hipermídia no desenrolar

do movimento. É fato que a mobilização em torno das manifestações começou na Internet por meio

das redes sociais, já que estas, segundo Manuel Castells (2012, p.11) são “espaços de autonomia,

muito além do controle de governos e empresas – que, ao longo da história, haviam monopolizado

os canais de comunicação como alicerces de seu poder”. 

Como lembra Castells  (2012, p.  12),  compartilhando dores e esperanças no livre espaço

público da internet, conectando-se entre si e concebendo projetos, indivíduos formaram redes, a

despeito de suas opiniões pessoais ou filiações organizacionais. A união os ajudou a superar o medo

paralisante  que  sustenta  os  poderes  constituídos,  por  intimidação  ou  desestímulo  –  e,  quando

necessário, pela violência disfarçada ou não. Como lembra Maricato (2013, p.12), foi significativo
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pessoas das mais diversas idades e condições sociais partirem do ciberespaço para ocupar o espaço

público  “ao  reivindicar  seu  direito  de  fazer  história  –  sua  história  -,  numa  manifestação  da

autoconsciência que sempre caracterizou os grandes movimentos sociais.”

Em um mundo conectado, tecnológico e veloz, as manifestações espalharam-se por meio de

imagens, vídeos e ideias. O advento do uso da internet e das redes sem fio facilitou e mudou o

domínio  da  comunicação.  Esse  tipo  de  comunicação  pode  ser  considerado  de  massa,  segundo

Castells  (2013,  p.  15),  pois  processa  mensagens  de  muitos  para  muitos,  e  consegue  alcançar

diversos receptores e redes que transmitem informações pelo Brasil e pelo mundo a uma velocidade

significativa.

Como lembra Castells (2013), os movimentos sociais historicamente sempre precisaram de

mecanismos  de  comunicação  para  propagação  de  suas  ideias  –  boatos,  panfletos  e  manifestos

passados de pessoa a pessoa ou  qualquer meio de comunicação possível. Atualmente, a velocidade

com que as informações circulam na internet permite que as discussões acerca das manifestações

sejam mais autônomas, interativas e acessíveis.

A própria difusão de vídeos e imagens dos protestos, inclusive da violência policial, pela

internet foi acompanhada de convocação para as ruas e praças das cidades, como lembra Castells

(2013, p.29). A conexão livre permitida pelas redes sociais como Facebook, YouTube e Twitter

levou à ocupação do espaço urbano e criou um “híbrido espaço público de liberdade que se tornou

uma das principais características dos movimentos que surgiram no Brasil e no mundo.” 

Embora, atualmente, os “conectados” por essas novas redes digitais utilizem, se expressem e

se informem menos pela mídia tradicional – jornais, televisão, entre outros –, eles ainda dependem

dela  para  alcançar  visibilidade  pública,  segundo  Maricato  (2013).  A mídia  tradicional  ainda  é

responsável por ser um espaço formador de opinião, isso porque a televisão ainda “torna as coisas

públicas”, nos termos de (MARICATO, 2013, p.90). 

Ainda  assim,  a  existência  de  uma  “cultura  da  internet”  formada  por  blogueiros,

ciberativismo e redes sociais foi uma precondição para o sucesso das manifestações, como lembra

Maricato. A liberdade dessas vozes se espalhou pela internet e junto à mídia ninja, a despeito da

censura  e  da  repressão,  divulgou  vídeos  feitos  nos  celulares  dos  próprios  manifestantes  e

informações ao vivo.

O grupo Mídia Ninja,  criado em 2012 a partir do coletivo Fora do Eixo9, foi responsável por

grande parte  das  transmissões  em tempo real  dos  primeiros  atos  de protesto em junho,  com a

utilização de gravações feitas por smartphones: 

9 Uma rede de grupos voltados para a organização de eventos musicais a partir da captação de diversos recursos,
incluindo ganhos com shows e editais de órgãos públicos.
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A mídia Ninja (Narrativas Independentes,  Jornalismo e Ação) é um grupo com

cerca  de  100  pessoas,  que  sem  cortes  e  sem  edição,  transmite  ao  vivo  as

manifestações populares por todo o território nacional  pela  internet.  Não sendo

ligada  a  qualquer  partido  político  ou  empresa  de  comunicação,  ela  age

independente, misturando realismo jornalístico com denúncia. A autoria é coletiva

e os equipamentos vão desde microcâmeras Go Pro, até carrinhos de supermercado

adaptados com filmadoras (GOHN, 2014, p.53)

Ou seja,  a  mídia  alternativa  foi  uma importante  ferramenta  na  propagação de  imagens,

vídeos e ideias sobre as manifestações populares de 2013 e de 2014 no Brasil, pois com a ampliação

do acesso à internet e às redes sociais ficava difícil censurar e controlar a grande quantidade de

informações sobre o evento, as quais circulavam pelo país.

 O  Twitter  também  foi  uma  importante  rede  social  para  a  divulgação  e  discussão  de

informações  sobre  as  manifestações.  Com  o  uso  das  hashtags  os  manifestantes  reuniam  e

comentavam  o  que  acontecia  nas  ruas  em  tempo  real,  sendo  assim  acabavam  registrando  a

revolução que vinha ocorrendo no Brasil de 2013 e de 2014.

Portanto, durante o período dos protestos pelo Brasil, as redes sociais serviram como uma

ferramenta importante na propagação das informações de maneira rápida e abrangente. Segundo

Fernandes (2013, p.29) “aquilo que poderia ser previsível na modernidade tornou-se imprevisível e

incontrolável na pós-modernidade”. Na pós-modernidade, apenas a obtenção de uma informação

não é suficiente, é também fundamental distribuí-la. Isso revela a importância da interação social

nos dias atuais, além da reunião de um grande número de pessoas em um curto intervalo de tempo.

Os celulares, por sua vez, como meio de acesso à Internet e às redes sociais, registravam os

fatos,  funcionando  como antigamente  como o  material  de  trabalho  de  repórteres  em busca  de

acontecimentos dignos de relato nas mídias. Com o advento das redes de internet móvel e com a

ampliação  do  acesso  a  aparelhos  celulares  de  alta  tecnologia,  que  permitem capturar  e  enviar

imagens  e  vídeos  de  alta  definição  em  tempo  real,  os  manifestantes  conseguiram  superar  a

velocidade da informação da mídia tradicional: 

a interatividade e a distribuição de informações foram fundamentais para que os

protestos e os movimentos políticos acontecessem no Brasil e em algumas partes

do mundo. As pessoas trocaram mensagens entre si,  e  repassaram informações,

criando uma rede de relacionamentos,  o que possibilitou reunir  indivíduos com

interesses  comuns  e  objetivos  compartilhados  entre  os  usuários  da  rede.

(FERNANDES, 2013, p.38)
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Os  manifestantes  eram  eles  mesmos  os  repórteres  de  rua  que  vivenciavam  os  fatos  e,

portanto,  tinham propriedade  para  relatá-los.  Como lembra Fernandes  (2013,  p.  25)  “qualquer

transeunte podia usar a câmera do celular para tirar  fotos ou filmar,  criando, desse modo, uma

produção  independente  de  notícia”.  Assim,  os  manifestantes  usuários  dessas  tecnologias  foram

percebendo o poder que tinham em mãos: produzir e distribuir informações.

De acordo com Fernandes (2013, p.38), estudos apontaram que, somente no dia 17 de junho

de 2013, meio milhão de mensagens foram propagadas nas redes sociais. Nesse dia, o Twitter e o

Facebook foram os meios mais utilizados pelos manifestantes, das 17 às 21 horas. No intervalo

entre 17 horas e 18 horas, quando as manifestações foram iniciadas, a média de menções à elas foi

de 51,2 mil; mais tarde, por volta das 20h, o número duplicou, chegando a 87,8 mil.

As redes sociais possibilitaram inúmeras discussões e reflexões acerca dos protestos, o que

preocupou os meios de comunicação de massa tradicionais. A possibilidade de estar com um celular

durante as manifestações  nas  ruas  possibilitava uma dinâmica de comunicação do usuário  em

tempo real com os demais que não estavam presentes. Inclusive, as hashtags mais populares na

época  foram  #vemprarua  e  #ogiganteacordou,  e  estima-se  que  elas  tenham  influenciado,

respectivamente, 80 milhões e 62 milhões de pessoas.

Diante do poder das redes sociais, o que notamos foi um conflito, logo no início, entre mídia

tradicional e mídia livre. Enquanto a mídia tradicional falava em vandalismo e pedia uma ação das

autoridades para pôr fim aos protestos, a mídia livre, dos manifestantes, mostrava o caráter pacífico

e  a  organização  do  movimento.  Só  a  partir  do  momento  em que  as  manifestações  ganharam

notoriedade  e  força  é  que  a  mídia  tradicional  mudou  seu  tom.  De  vândalos  os  manifestantes

passaram a ser protagonistas de um “belo espetáculo democrático”, de acordo com  Fernandes e

Roseno (2013, p.73).

A rede social  acabou cumprindo o papel  que a televisão negligenciou. Inclusive,  alguns

telejornais  manipulavam notícias  e  as  divulgavam de maneira  sensacionalista,  focando mais  na

violência e no vandalismo do que no caráter pacífico que em sua maioria apresentavam.

Da  mesma  forma  que  a  oposição  no  Brasil  tornou-se  a  situação  dentro  dos

governos e criou um muro de proteção ao afastar a população do poder, as redes

sociais fizeram o papel de articular e difundir o descontentamento do povo, abrindo

um  canal  para  escoar  as  insatisfações,  sobretudo,  com  maneiras  incomuns  de

protestar. (MARICATO, 2013, p.54)
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Já segundo Maria da Glória Gohn (2014), o papel da mídia tradicional e o uso dos recursos

tecnológicos pelos ciberativistas:

Minha hipótese é que a mídia escrita, TV, som/rádio e internet foi muito mais que

veículo de transmissão dos acontecimentos.  Foi  parte agente  de construção dos

eventos, quer seja noticiando as manifestações com destaque, manchetes diárias,

divulgando  as  convocações,  etc;  quer  seja  transmitindo  os  atos  em tempo real

(papel desempenhado num primeiro momento pela mídia alternativa, a exemplo a

Mídia Ninja); quer como parte das manifestações, compondo um bloco formado de

fotógrafos,  repórteres e jornalistas,  que se destacava dos outros dois blocos:  os

manifestantes e a polícia. Muitos jornalistas e fotógrafos foram feridos e presos.

(GOHN, 2014, p.72).

Ou seja, podemos concluir que tanto a mídia tradicional quanto a mídia livre, de uma forma

ou de outra, contribuíram para a divulgação e o advento das manifestações populares de 2013 e

2014 no Brasil. De certo modo, a coexistência das duas mídias trouxe benefícios para os brasileiros

– envolvidos ou não nas manifestações – no que diz respeito ao acesso às informações sobre os

fatos ocorridos. O diálogo e o embate entre as mídias proporcionou ao povo o direito de escolha a

respeito  de  qual  informação  tomar  como  legítima.  Além do  mais,  fez  com com que  a  mídia

tradicional deixasse de manipular excessivamente informações, pois a realidade das ruas, exposta

nas  redes  sociais,  mostrava  algo  diferente.  As  redes  sociais  e  a  internet,  portanto,  foram

fundamentais para o advento  das manifestações populares de 2013 e 2014 no Brasil, assim como

são fundamentais na organização da sociedade nos dias atuais.

54



3. ANÁLISE DO CORPUS

Neste capítulo, apresentaremos a análise das enunciações-fonte “Vem Pra Rua”, “O Gigante

Não Está Mais Adormecido/O Gigante Acordou”, “Não Vai Ter Copa” e suas derivações, em textos

verbais  e  verbo-visuais,  de  acordo  com  a  Análise  Semiolinguística  do  Discurso,  de  Patrick

Charaudeau, a Teoria da Fórmula Discursiva, de Alice Krieg-Planque, e os estudos sobre imagem,

filiados a três teóricos: Roland Barthes,  Patrick Charaudeau e Rosane Monnerat.  Antes,  porém,

serão apresentados a metodologia de análise relacionada à constituição do corpus e os parâmetros

utilizados para seu exame.

3.1 Metodologia de Análise

Esta seção compõe-se da constituição do corpus e da delimitação dos parâmetros de análise

que  norteiam  nossa  pesquisa  para  a  verificação  dos  nossos  objetivos  e  hipóteses  elencados

anteriormente.

3.1.1 Constituição do Corpus

O  corpus da  presente  pesquisa  é  composto  por  enunciações  cristalizadas  breves  que

circularam em cartazes de manifestações populares   – em textos verbais – e nas redes sociais – em

textos verbo-visuais – ocorridas no Brasil, nos anos de 2013 e de 2014. Mais especificamente, o

período considerado vai de junho de 2013, ápice dos referidos atos e protestos populares, a outubro

de 2014, quando o movimento foi perdendo força. 

Na análise, à luz dos objetivos e hipóteses elencados na introdução, examinamos os textos

breves  componentes  do  corpus que  chamam a  atenção por  mobilizar  uma densidade  histórica,

política,  cultural  e social  por pontos de vista diversos,  na fala  de pessoas de diferentes  classes

sociais e crenças, criando uma representação da população brasileira de nossa época.  

Apesar  de  várias  outras  enunciações circulantes  à época  também  revelarem  discursos

pertinentes ao tema das manifestações de 2013 e de 2014, foram selecionadas algumas delas para

estudo na presente dissertação, entendendo que este é um trabalho de cunho qualitativo. 

O corpus selecionado é constituído, em dimensão verbal, por seis enunciações, sendo quatro

enunciações-fonte e duas enunciações-derivadas, a saber: “Vem Pra Rua”, “O Gigante Não Está
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Mais Adormecido/ O Gigante Acordou”, “Não Vai Ter Copa”, “Vem Pra Urna” e “Vai Ter Copa”,

respectivamente, conforme exposto no quadro a seguir:

Enunciação-fonte Enunciação-derivada

“Vem Pra Rua” “Vem Pra Urna”

- “O Gigante Não Está Mais Adormecido”

–------------------------------–---------------------------- 
- “O Gigante Acordou”

–

“Não Vai Ter Copa” “Vai Ter Copa”

As enunciações selecionadas se destacam não só por terem sido largamente utilizadas em

cartazes das manifestações de 2013 e de 2014 e nas redes sociais, mas também por terem sido

bastante  reproduzidas  em  enunciações-derivadas,  que  passaram  a  veicular  em  diversos  outros

contextos sociodiscursivos diferentes dos de origem.

É importante ressaltar que essas enunciações são integradas a um espaço de produção regido

por determinado contrato comunicativo. As enunciações são, portanto, retiradas desse espaço para

sua  explicitação,  mas  os  efeitos  de  sentido  produzidos  não  podem  estar  descolados  da  cena

enunciativa de onde as enunciações são destacadas. Assim, para o exame mais acertado dos efeitos

de sentido produzidos pelas enunciações em tela, não se pode negligenciar o jogo entre o verbal

situado e o visual por vezes flagrado nas cenas enunciativas focalizadas neste trabalho.

3.1.2 Parâmetros de Análise

Ao  delinearmos  nossa  pesquisa  como  uma  pesquisa  exploratória,  reunimos  dados  de

natureza  qualitativa.  Essa orientação metodológica  é  fundamental  para o propósito  voltado,  em

primeira instância, à investigação do possível caráter formulaico que as enunciações apresentam.

Em segunda instância,  à  investigação semiolinguística  das  enunciações  já  listadas  referentes  às

manifestações  de  2013  e  de  2014  ocorridas  no  país.  Partindo  da  materialidade  verbal  das

mencionadas enunciações, nos propomos a analisar,  além do processo de construção de sentido
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subjacente às mesmas,  os sujeitos envolvidos no ato de linguagem, os contratos comunicativos

estabelecidos entre eles e o contexto social e político no qual se inserem. Em terceira instância,

abordaremos também aspectos visuais do corpus em tela.

A escolha da análise Semiolinguística do discurso como orientação teórica preponderante se

justifica  por  considerarmos  o  modo  como  o  sentido  é  construído,  levando  em  conta  os

comportamentos linguageiros dos sujeitos, dotados de intencionalidades que visam a um projeto de

influência social e estão inseridos em uma situação de troca comunicativa. Visto que a linguagem

não é transparente,  investigaremos  as  enunciações  aqui  destacadas  não só para  flagrar  os  itens

linguísticos  que  os  instituem  como  também  os  aspectos  discursivos  que  agenciam.  Assim,

conseguimos acessar  questões sociais, históricas, políticas e culturais que se presentificam no nosso

corpus.

Os parâmetros da Análise Semiolinguística do Discurso, tratados na parte teórica do trabalho

que conduzem nossa análise, são:

1) Contrato comunicativo (finalidade)

2) Identidade dos sujeitos

3) Estratégias linguístico-discursivas

4) Propósito Tematizante

Concomitantemente, na análise do nosso corpus, estabelecemos um diálogo entre a Análise

Semiolinguística do Discurso, de Patrick Charaudeau, e os estudos sobre construções formulaicas,

de  Alice  Krieg-Planque,  para  a  investigação  das  enunciações-fonte,  entendendo  as  supostas

fórmulas como instrumentos, ferramentas, que ajudam a deixar mais evidente a dinâmica histórica

que  as  institui  e  salienta.  Sendo  assim,  tomamos  como  parâmetros  as  quatro  propriedades  da

fórmula discursiva propostas pela autora, também já delineadas teoricamente, a saber:

1) O caráter cristalizado 

2) A inscrição numa dimensão discursiva

3) O funcionamento como referente social

4) A presença de um aspecto polêmico
  

Como  entendemos  que  as  respectivas  enunciações-fonte  também  são  retomadas  e

ressignificadas através de suas derivações, consideramos brevemente as contribuições linguístico-

discursivas de duas enunciações derivadas: “Vem Pra Urna” e “Vai Ter Copa” –  as mais relevantes
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no período para o nosso trabalho. 

Por fim, ao reconhecermos que as enunciações-fonte circulavam também em textos verbo-

visuais – nas redes sociais – e  buscando-se atestar por meio do exame do corpus um certo perfil de

Brasil projetado, este trabalho é sensível à análise de imagens que ajudam a construir os sentidos

dos  textos  à  luz  dos  estudos  de  Barthes,  Charaudeau  e  Monnerat  tratados  na  parte  teórica  da

pesquisa10. 

Todos  esses  parâmetros  nos  conduzirão  às  análises  com  o  objetivo  de  melhor

compreendermos  os  sentidos  revelados pelo  uso das  enunciações  e  refletirmos sobre o período

histórico das manifestações populares de 2013 e de 2014 no Brasil.

Na próxima seção apresentaremos a  análise  Semiolinguística das  enunciações  “Vem Pra

Rua”, “O Gigante Não Está Mais Adormecido/O Gigante Acordou”, “Não Vai Ter Copa” e de suas

derivações “Vem Pra Urna” e “Vai Ter Copa” em diálogo com a teoria das fórmula discursivas e as

quatro  propriedades  propostas  por  Krieg-Planque,  considerando  ainda  o  exame  das  imagens

constituintes do corpus. 

3.2  A  Circulação  Sócio-histórica  das  Enunciações-fonte  “Vem  Pra  Rua”,  “O

Gigante Não Está Mais Adormecido/ O Gigante Acordou” e “Não Vai Ter Copa”

Durante as manifestações populares que ocorreram no Brasil entre 2013 e 2014, algumas

enunciações  se  tornaram  significativas  e  foram  muito  difundidas  nas  redes  sociais  –  sendo

reproduzidas,  por  exemplo,  mais  de  20  mil  vezes  durante  o  período  (IBOPE,15/08/2013)  –  e

também  em  cartazes  de  manifestações.  O  fato  de  serem  enunciações  breves,  facilmente

memorizáveis, destacáveis e ainda assim ricas de sentido as tornou populares. Ao analisarmos as

principais  enunciações  que  circularam  no  período  das  manifestações  e  mobilizaram  o  país,

percebemos que se tornava também possível entramos em contato com um perfil projetado de Brasil

nos anos de 2013 e de 2014. 

Nesta dissertação, como dito anteriormente, trabalharemos com as enunciações “Vem Pra

Rua”, “O Gigante Não Está Mais Adormecido/O Gigante Acordou”, “Não Vai Ter Copa” e duas

principais derivações, “Vem Pra Urna” e “Vai Ter Copa”. 

A enunciação-fonte “Vem Pra Rua” teve sua gênese em uma campanha criada pela marca de

automóveis FIAT, uma das patrocinadoras da Copa Das Confederações FIFA 2013 realizada no

10 Os estudos sobre imagem são brevemente abordados nesta dissertação visto que o trabalho também é sensível à
análise de imagens. No entanto, o foco da análise recai sobre os parâmetros  da Semiolinguística e da Teoria das
Fórmulas Discursivas.
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Brasil. Trechos do refrão da música que tocava na propaganda "Vem pra rua, porque a rua é a maior

arquibancada  do  Brasil"  saíram da  campanha  publicitária  da  marca  de  carros  para  figurar  em

cartazes  dos  protestos  que reuniram milhares  de pessoas em 2013 pelo Brasil  afora.  Versos da

música foram cantados por manifestantes nas ruas em vários atos organizados pela internet e a

enunciação “Vem Pra Rua” foi amplamente reproduzida nas redes sociais e cartazes.

Imagem 2: Publicidade “Vem Pra Rua” da FIAT

Fonte: fiat.com.br. Acesso em: janeiro de 2014.
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Imagem 3: Manifestante segurando um cartaz com a enunciação “Vem Pra Rua”

Fonte: noticias.uol.com.br. Acesso em: novembro de 2013.

Ao ser enunciado pela primeira vez pela marca de automóveis FIAT, o “Vem Pra Rua” tem o

propósito  de  valorizar  os  carros  da  marca  FIAT  e,  consequentemente  aumentar  suas  vendas

articulando-se  à  convocação  do  povo  brasileiro  às  ruas  para  celebrar  o  futebol  e  a  Copa  das

Confederações 2013. Quando é (re)enunciado pelo povo brasileiro nas manifestações e protestos de

2013, a enunciação tem o mesmo propósito de convocação, entretanto, este convite agora parece

direcionar-se a outro fim – sobre o qual trataremos posteriormente.

Já a enunciação-fonte “O Gigante Não Está Mais Adormecido” circulou pela primeira vez

em um anúncio publicitário de outubro de 2011 quando a marca de uísque escocesa Johnnie Walker

resolveu investir no crescente mercado brasileiro. A marca então lançou uma campanha publicitária

voltada especificamente para o Brasil, que contava com um vídeo e a enunciação “O Gigante Não

Está Mais Adormecido”.  Nesse vídeo, um gigante de pedra com o corpo formado pelo Pão de

Açúcar se levanta e começa a caminhar por cenários do Rio de Janeiro, promovendo uma alusão ao

Brasil como um “gigante que desperta”. 
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Imagem 4: Publicidade da marca de uísque escocês Johnnie Walker

 

Fonte: http:/ www.johnniewalker.com/pt-br /Acesso em Junho de 2013

A campanha publicitária foi pensada para a realidade brasileira, visto que a marca, apesar

dos anos de tradição e comercialização no país, jamais havia se voltado tão diretamente para o

Brasil  –  à  época  uma economia  em crescimento,  conforme os  indícios  visuais  sobre  os  quais

trataremos adiante, fazem supor.  O que não se pensou é que tal enunciação sairia da propaganda

publicitária para as ruas durante as manifestações de 2013, sendo amplamente utilizada pelo povo

brasileiro  como forma de  exaltação  da  reação  popular  frente  aos  problemas  sócio-políticos  da

época.  

Imagem 5: Logo da marca de uísque Johnnie Walker

Fonte: www.johnniewalker.com

61



Ao ser  enunciado  pela  primeira  vez  pela  marca  de  uísque  escocês  Johnnie  Walker,  “O

Gigante Não Está Mais Adormecido” (2013)  tem o propósito de criar uma identidade da marca com

o Brasil  e,  consequentemente,  aumentar as vendas do produto no país11.  Com a enunciação “O

Gigante Não Está Mais Adormecido” e a frase à época “Keep walking Brasil” (“Continue andando,

Brasil”), a marca procura aproveitar a então boa fase do país e o crescimento da economia para

fortalecer a popularidade da marca e as vendas por aqui. É importante ressaltarmos que a relação

entre “gigante” e “Brasil” se dá mais claramente por meio da imagem que acompanha o texto verbal

da publicidade – que será melhor explicitada na seção sobre os textos verbo-visuais.

Quando  é  (re)enunciada  pelo  povo  brasileiro  durantes  as  manifestações  de  2013  sofre

alteração em sua materialidade linguística – passa de “O Gigante Não Está Mais Adormecido” para

“O Gigante Acordou”12, mantendo o mesmo propósito de exaltar o país e reforçar a ideia de que o

Brasil é um gigante em crescimento – também fazendo referência ao Hino Nacional que ressalta

que  o Brasil  é  “gigante  pela  própria  natureza”.  No entanto,  esse novo uso parece direcionar  a

enunciação para outro fim, o de convocação para os protestos e principalmente de fortalecimento da

ideia de que o povo brasileiro não está mais dormindo para os problemas sociais e políticos do país.

Com as manifestações ganhando força pelo Brasil em meados de junho de 2013, inclusive,

foi criado um vídeo que reunia  imagens da propaganda da marca Johnnie Walker e imagens dos

protestos, com a música “Vem Pra Rua” da campanha publicitária da empresa FIAT como trilha

sonora. Segundo Adilson Batista, publicitário e pesquisador de mercado fundador da agência Today,

o vídeo foi compartilhado mais de 70 mil vezes  nas redes  sociais,  sendo este  número bastante

expressivo,  inclusive  relativamente  ao  possível  status  de  fórmula  discursiva,  sobre  o  qual

discorremos adiante.

Como  dito  anteriormente  na  seção  sobre  as  manifestações,  houve  dois  períodos

significativos dos protestos no Brasil de 2013 e de 2014.  O segundo período de manifestações é

marcado por novas reivindicações e tem como principal crítica a insatisfação com os altos gastos

para  a  realização  da  Copa  do  Mundo  FIFA 2014.  Essa  recém-(re)descoberta  capacidade  de

mobilização do povo brasileiro nas ruas fez com que os protestos populares não perdessem força

ainda que as reivindicações mudassem. Com isso, o  movimento Anonymous Brasil, que também

esteve envolvido nos primeiros protestos de 2013 – contra o aumento das tarifas de ônibus – toma a

frente desse segundo momento de manifestações cujo principal lema é a construção “Não Vai ter

11 A publicidade relaciona o gigante de pedra (da imagem 3) à logo da marca (imagem 4), um homem caminhando
avante. Desse modo, o gigante de pedra – referência ao Brasil – faz referência ao país e à marca, criando uma
identificação entre ela e o país.

12 A mudança na materialidade linguística se dá no sentido de que a enunciação se torna mais clara, objetiva e mais
fácil  de ser  reproduzida em cartazes e  redes  sociais  na época.  Ao invés da utilização da negação “não” e da
construção “está adormecido” optou-se pela utilização de um verbo mais claro e objetivo “acordou”.
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Copa”.

Imagem 6 : Manifestante em protesto nas ruas do Brasil 

Fonte: http:// www.facebook.com / Acesso em Janeiro de 2014

A enunciação-fonte “Não Vai Ter Copa” teve seu uso mais recorrente no início de 2014

quando o movimento  Anonymous  Brasil  convocou o  povo brasileiro  a  se  organizar  em atos  e

protestos contra  os  gastos  excessivos  para a  realização da Copa do Mundo Fifa  no Brasil.  Os

protestos foram organizados principalmente contra os gastos de dinheiro público em investimentos

privados, como a construção de estádios, essenciais para que a Copa ocorresse no Brasil, enquanto

tantos outros setores da sociedade como a educação e  a saúde não recebiam investimentos e  a

devida atenção do governo. Fato é que a enunciação “Não vai ter  copa” ganhou notoriedade e

nomeou atos.  A hashtag  “#naovaitercopa”  foi,  inclusive,  amplamente  utilizada  por  aqueles  que

apoiavam a causa, circulando até mesmo em textos verbo-visuais na Internet. 

3.2.1 Estabilidade e Cristalização

A princípio,  a  enunciação “Vem Pra  Rua” correspondia  apenas  a  trechos  e  ao título  da

música de uma propaganda que convocava as pessoas a celebrar o futebol e a fazer festa na rua

durante a Copa das Confederações, com seus carros FIAT:
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[1]

Vem Pra Rua

Vem Pra Rua (Jingle Fiat) (2013)

O Rappa

Vem, vamo pra rua

Pode vim que a festa é sua

Que o Brasil vai tá gigante

Grande como nunca se viu

Vem, vamo com a gente

Vem torcer bola pra frente

Sai de casa, vem pra rua

Pra maior arquibancada do Brasil

(Refrão)

É eooh, Vem pra rua,

Porque a rua é a maior arquibancada do Brasil

Ooh, Vem pra rua,

Porque a rua é a maior arquibancada do Brasil

Se essa rua fosse minha

Eu mandava ladrilhar

Tudo em verde e amarelo só pra ver

O Brasil inteiro passar

(coro)

Vem pra rua! Vem pra rua! Vem pra rua! Vem 

pra rua!
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Ou seja,  era apenas uma enunciação simples,  sem grande potencial  de destacabilidade13.

Quando essa sequência foi ressignificada pelos manifestantes, se destacando, se tornou lema da luta

contra o aumento das passagens de ônibus e contra a corrupção, numa espécie de convocação para

que cada vez mais pessoas viessem a protestar.

Conforme  dito  anteriormente  neste  trabalho,  as  fórmulas  não  são  simples  enunciações

destacadas  por  acaso  ou  gosto,  elas  adquirem  esse  estatuto  por  seu  significante,  pelo  caráter

generalizante  que  possuem.  É  o  que  ocorre  em  “Vem  Pra  Rua”,  que  ganha  destacabilidade

provavelmente  por  conter  uma  materialidade  significante  forte,  sonora  e  breve,  composta  por

poucas palavras, ao mesmo tempo completa sintaticamente, e com um potencial discursivo grande.

Essa  materialidade  significante  breve  e  forte  de  “Vem Pra  Rua” nos  ajuda  a  compreender  seu

potencial de cristalização. 

Segundo Alice Krieg-Planque (2009), a cristalização de uma enunciação se dá através da

materialidade significante que a constitui e a faz circular sob a mesma forma em um determinado

período. No que diz respeito à enunciação-fonte “Vem Pra Rua”, é possível perceber que seus usos,

em cartazes  de  manifestações  e  em imagens  nas  redes  sociais,  são  sempre  caracterizados  pela

mesma materialidade significante e praticamente não há alteração no sintagma. Em cartazes das

manifestações e nos textos verbo-visuais que circularam na internet – tais como o texto verbo-visual

analisando em seção posterior deste trabalho  – a enunciação aparece na mesma forma significante

do seu primeiro uso: verbo (vem), sujeito implícito (tu) e locução adverbial de lugar (pra rua).

Os usos nos mostram que a sua materialidade significante se mantém nos diversos meios em

que circulou – nas redes sociais da Internet e em cartazes nas manifestações – como prova de sua

cristalização já iniciada desde os primeiros empregos. Ao ser reconhecida e reproduzida pelo povo

brasileiro em grande escala, a enunciação revelou ser uma forma cristalizada, especialmente em

meados de junho de 2013.

 Nas redes  sociais,  a  ferramenta “hashtag”,  que serve para reunir  publicações sobre um

mesmo assunto, mostrou que a enunciação “#Vem Pra Rua” foi amplamente utilizada para divulgar

informações a respeito dos protestos. Mais precisamente, um levantamento da empresa de relações

públicas Grupo Máquina, realizado entre 19 e 21 de junho, revelou que a enunciação ”#Vem Pra

Rua” teve mais de 160 mil menções nas redes sociais, fato que comprova a cristalização da fórmula,

segundo Alice Krieg-Planque (2009).

13  O conceito de destacabilidade é proposto por Dominique Maingueneau (2011), para dar conta do “destacamento” dos
enunciados  não  só  a  partir  das  sequências  “destacadas”  naturalmente,  mas  também  a  partir  de  certas  condições
necessárias e suficientes que permitem que enunciados se tornem “destacáveis”. 
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O próprio diretor de marketing da empresa FIAT se pronunciou sobre o uso do “jingle” nas

manifestações, o que comprova a consciência de uma apropriação dessa enunciação pelo povo. Ele

chegou a afirmar que a música e, portanto, o trecho “Vem Pra Rua” não era mais da FIAT, e sim do

povo brasileiro. (UOL NOTÍCIAS, 22/06/2013).

[2]

 O Gigante Não Está Mais Adormecido/
O Gigante Acordou

Quanto  à  enunciação-fonte  “O  Gigante  Acordou”,  é  possível  perceber  que  seus  usos,

também em cartazes de manifestações e nas redes sociais, são sempre caracterizados pela mesma

materialidade significante,  sujeito  (O Gigante)  e  verbo (Acordou) – também apresentando uma

materialidade sonora forte, breve e com potencial discursivo grande.

Em um primeiro momento, vimos que a enunciação do domínio publicitário era formada

pela  materialidade  linguística  “O Gigante  Não  Está  Mais  Adormecido”  apenas  passando  a  “O

Gigante Acordou” quando é ressignificada pelos manifestantes e se torna lema das manifestações

contra o aumento das passagens de ônibus. Sob a nova materialidade, a enunciação “O Gigante

Acordou” referindo-se às manifestações populares ocorridas em junho e julho de 2013 no Brasil,

ganhou  nova  intencionalidade,  diferente  da  publicitária  –  reforçar  o  poder  do  povo  nas

manifestações  contra  o  governo.  Embora  tenha  sofrido  alteração  na  passagem  do  domínio

publicitário  ao  domínio  político  –  provavelmente  por  questões  de  economia  linguística  e

objetividade –, ao longo do período compreendido entre junho e julho de 2013 o sintagma composto

por sujeito (O gigante) e verbo (acordou) se manteve sem alteração.

A enunciação revelou ser uma forma cristalizada principalmente em meados de junho de

2013 por sua grande circulação em cartazes de manifestações e nas redes sociais – a enunciação “O

Gigante Acordou” foi  utilizada mais  de 100 mil  vezes  (IBOPE, 15/08/2013)  nas  redes  sociais,

inclusive com o acréscimo da hashtag (#) anteposta a ela –, o que confirma o uso da Internet para

fins de organização das manifestações e divulgação de informações.  

Amplamente utilizada e reconhecida, a enunciação passou ao domínio discursivo da política

e se tornou um dos lemas das manifestações que ocorreram em junho e julho de 2013 no Brasil –

revelando  um  desejo  de  mudança  do  povo  frente  aos  escândalos  frequentes  de  corrupção  do

governo vigente – assim como o “Vem Pra Rua”.
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[3]

Não Vai Ter Copa

A enunciação-fonte  “Não  Vai  Ter  Copa”,  embora  tenha  aparecido  primeiramente  em

novembro de 2013, revelou-se como forma cristalizada a partir de janeiro de 2014 – segunda etapa

das manifestações, agora mais voltada a uma posição contrária à realização da Copa do Mundo Fifa

2014 –, período em que foi mais utilizada e reconhecida. 

A materialidade significante da enunciação “Não Vai Ter Copa” se mantém ao longo do

período compreendido entre novembro de 2013 e janeiro de 2014, não havendo grandes variações

no sintagma composto por adjunto adverbial de negação (não), locução verbal (vai ter) e objeto

(copa) desde o primeiro uso,  chegando até mesmo a se consagrar como nome de atos e protestos. 

A enunciação passa a circular em cartazes nas manifestações pelo Brasil e nas redes sociais

na  Internet  seguindo a  mesma materialidade  significante  do  seu primeiro  uso.  Quanto  mais  se

observa  a  utilização  e  reprodução  de  tal  enunciação  em um certo  período  e  conforme ele  vai

apontando para certas visões de mundo, mais a enunciação ganha estabilidade e se cristaliza.

Até o mês de janeiro de 2014, a enunciação  havia sido mencionada mais de 62 mil vezes na

rede social “Twitter”. O governo, inclusive, chegou a aprovar uma lei contra atos terroristas durante

a Copa  e passou a monitorar as atividades de quem viesse a utilizar a “hashtag” “#nãovaitercopa”

para evitar que manifestações ocorressem durante os jogos.  

Abaixo,  segue um quadro comparativo  com os  números  de  ocorrência  na Internet14 das

enunciações “Vem Pra Rua”, “O Gigante Acordou” e “Não Vai Ter Copa”:

1) Vem Pra Rua  160 mil ocorrências

2) O Gigante Acordou  10 mil ocorrências 

3) Não Vai Ter Copa  62 mil ocorrências 

O número de ocorrências das enunciações confirma o potencial formulaico que possuem,

pois sob uma mesma materialidade circulam nas mídias e são utilizados significativamente por um

grande número de pessoas durante um mesmo período.

14 A rede social “Twitter” possui uma ferramenta que permite a contagem de vezes que uma mesma “hashtag” é
utilizada. As “hashtags” relacionadas às manifestações populares brasileiras de 2013 e de 2014 no Brasil puderam
ser contabilizadas conforme foram aparecendo nessa rede social. Portanto, o número de ocorrências presente no
quadro está relacionado ao número de vezes que foram citadas no “Twitter”.  
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Também podemos observar que, em termos de uso, a enunciação “Vem Pra Rua” tem uma

maior  expressividade  numérica,  e  isso  possivelmente  se  justifica  não  só  por  sua  materialidade

linguística, mas também pelo momento em que surgiu na sociedade brasileira e pela sua capacidade

de resumir discursivamente o cenário social e político da época. Como as manifestações populares

estavam em seu  ápice  e  a  adesão  do povo era  significativa,  também o uso  da  enunciação  foi

significativo, quase que obrigatório para se referir ao acontecimento. Já diante da enunciação “O

Gigante  Acordou”  percebemos  uma  menor  popularidade,  talvez  por  essa  enunciação  ter  um

potencial  mais  de  constatação  –  de  que  o  Brasil  acordou  –  do  que  uma  convocação  como  a

enunciação anterior – afinal, uma convocação precisa ser enfatizada, reforçada. Por fim, voltamos a

ter um número maior de ocorrências com  “Não Vai Ter Copa”, embora esse número seja menos

expressivo do que o correspondente a “Vem Pra Rua”. Isso é justificável principalmente pela menor

adesão do povo brasileiro ao segundo período das manifestações.  

Após observarmos o surgimento e o advento das referidas enunciações-fonte no Brasil das

manifestações de  2013 e de 2014, nos voltaremos, na próxima seção, para a dimensão discursiva de

cada uma delas, ou seja, para os processos de discursivização que ocorrem e os efeitos de sentido

que assumem, bem como para o potencial formulaico que possuem. Para compreendermos melhor o

duplo processo de semiotização do mundo que ocorre nas enunciações “Vem Pra Rua”, “O Gigante

Não Está Mais Adormecido/O Gigante Acordou” e “Não Vai ter Copa” é preciso identificarmos o

contrato comunicativo que as envolve, as situacionalidades, a imagem de mundo por elas refletidas

e as identidades dos sujeitos envolvidos. Como também nos deparamos com enunciações-derivadas

de “Vem Pra Rua” e “Não Vai Ter Copa” bastante relevantes para a compreensão do período em

questão, abordaremos os contratos comunicativos que sobredeterminam e a construção de sentido

dessas enunciações-derivadas.

3.2.2 Contrato Comunicativo e Dimensão Discursiva

Segundo Alice Krieg-Planque (2009), a fórmula é uma noção discursiva. Sendo assim, ela

não existe sem os usos que a envolvem. Em “Vem Pra Rua”, por exemplo, os discursos produzidos

pelos enunciadores acerca desse tema são revelados através da enunciação. 

Quando a enunciação faz parte do anúncio publicitário da marca de automóveis FIAT, os

discursos levantados dizem respeito ao contexto publicitário de valorizaçao da marca. Ao passar a

figurar no domínio discursivo da política, quando os enunciadores tomam a enunciação para si,

levanta discursos relacionados às manifestações populares brasileiras de 2013 e de 2014. Portanto,
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quando os enunciadores discorrem sobre as manifestações de 2013 e de 2014 no Brasil, também o

fazem  através  dessa  enunciação.  Ou  seja,  após  a  enunciação  se  estabilizar  em  uma  forma

cristalizada,  ela passa a representar e a levantar discursos produzidos pelos enunciadores em um

certo período, reforçando  seu caráter discursivo. 

É importante lembrar que quando os enunciadores utilizam o “Vem Pra Rua” do dominío

político,  por exemplo,  eles o fazem de pontos de vista diferentes, levantando diversas questões

sobre  as  manifestações.  Sendo assim,  mesmo que a   enunciação  “Vem Pra  Rua” convoque  as

pessoas  a  se  manifestar  e  a  protestar,  ela  não  é  clara  o  suficiente  que  prontamente  revele  as

reivindicações  dos  protestos.  A  enunciação  revela  então  um  teor  genérico,  que  reflete  o

posicionamento da população da época. 

Uma parcela das pessoas que nas ruas protestavam era contra o aumento das passagens no

transporte público e lutavam contra a corrupção. Outra parcela, para além dessas reivindicações,

lutava por melhorias na saúde, na educação e se mostrava contra a “cura gay”, por exemplo. Ou

seja, um conjunto de reivindicações circulava no período em torno da enunciação, mas nem todos

os participantes das manifestações necessariamente concordavam com todas elas. 

Em um segundo momento, as manifestações começam a perder força e os manifestantes

chegam a ser criticados por não saberem os reais motivos pelos quais protestavam. De fato, em

julho de  2013,  as  reivindicações  se  tornam etéreas  quando a população passa a  “protestar  por

protestar”. Não mais a questão da redução das tarifas do transporte público era o foco, passou-se a

protestar contra o governo, contra a corrupção, causas pouco concretas.

Quando nos voltamos para a enunciação-fonte “O Gigante Não Está Mais Adormecido”, a

princípio,  sabemos que a marca de uísque criou o anúncio publicitário em 2011 voltado para o

Brasil,  por  seu  potencial  de  nação  em  desenvolvimento,  visando  dar  conta  de  um  mercado

crescente, como dito anteriormente nesta dissertação. Fato é que a enunciação como foi pensada

originalmente  –  em  um  contexto  de  propaganda  publicitária  para  aumentar  o  consumo  e  a

comercialização  da  bebida  da  marca  Johnnie  Walker  –,  sai  do  seu  domínio  sociodiscursivo

originário e passa a outro, que é justamente o das manifestações populares –  em que o “gigante” é a

nação brasileira que clama por mudanças e sai às ruas para se manifestar. Isso revela, portanto, que

o povo se apropriou da enunciação da campanha publicitária, a modificou em sua materialidade

linguística – passando a “O Gigante Acordou” –,  a  ressignificou,  fazendo com que se tornasse

também um dos lemas das manifestações populares.

A enunciação  “O  Gigante  Acordou”  também  revela  alguns  discursos  produzidos

relacionados ao tema das manifestações de junho de 2013. Ao mesmo tempo em que a enunciação

mobiliza a ideia de que a nação brasileira acordou depois de anos de convivência com a corrupção e
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resolveu protestar contra os problemas políticos e sociais do país, ela promove uma reflexão para

outros enunciadores de que esse “gigante” nunca tenha dormido – já que mobilizações populares,

ainda que pequenas, sempre existiram e geraram resultados no país. Ou seja, os enunciadores ao

utilizarem “O Gigante Acordou” se pronunciam de uma forma ou de outra sobre as manifestações

de 2013 no Brasil.  

A enunciação-fonte “Não Vai Ter Copa”, ao ser utilizada sob a mesma forma cristalizada no

contexto dos protestos contra os altos gastos envolvidos na preparação para a Copa Do Mundo FIFA

2014 também levanta discursos. Os diversos enunciadores de “Não Vai Ter Copa” têm diversas

percepções e compreensões acerca da enunciação, mas estão inscritos em uma mesma dimensão

discursiva, referente às manifestações de novembro de 2013 a janeiro de 2014.

Para  os  primeiros  enunciadores  de  “Não  Vai  Ter  Copa”,  supostamente  o  movimento

Anonymous Brasil, a enunciação traria consigo a ideia de anarquia, ameaça bruta e boicote à Copa.

Para outros enunciadores, mobilizaria apenas um discurso de indignação frente aos gastos públicos

em setores privados. Ou seja, “Não Vai Ter Copa” mobiliza discursos diversos sobre o mesmo tema,

os altos gastos com a realização da Copa do Mundo FIFA 2014 no Brasil, o que faz com que se

inscreva em uma dimensão discursiva.

A partir  do  momento  em que  identificamos  que,  nas  enunciações  pesquisadas,  há  uma

mesma forma material a que correspondem efeitos de sentido diferenciados, percebemos o quanto a

linguagem  não  é  transparente.  Ou  seja,  uma  mesma  materialidade  linguística  pode  projetar

diferentes efeitos de sentido dependendo do contexto no qual se insere, da situacionalidade, dos

sujeitos envolvidos, da intenção e do contrato que a sobredetermina. 

Para compreendermos como esses diversos efeitos de sentido são construídos, é importante

analisarmos o duplo processo de semiotização que ocorre na enunciação a partir do momento em

que aparece na sociedade, bem como os deslizamentos de contrato que a levam a figurar em outro

domínio discursivo15.

Como  expresso  anteriormente  nesta  dissertação,  o  duplo  processo  de  semiotização  do

mundo proposto por Charaudeau (2008) é dividido em duas etapas a transformação (que envolve a

identificação, a qualificação, a ação e a causação) e a transação ( que engloba os princípios de

alteridade, pertinência, influência e regulação).

15 O conceito de domínio discursivo diz respeito ao espaço correspondente a cada tipo de discurso específico. Como
exemplo  temos  o  domínio  discursivo  da  publicidade,  que  é  sobredeterminado  por  um contrato  comunicativo
específico e funciona dentro de um conjunto de restrições situacionais e discursivas particulares.
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[1]

Vem Pra Rua

No caso da enunciação-fonte “Vem Pra Rua”, durante o processo de transformação, partimos

de  um  acontecimento  “bruto”  (Charaudeau,  2008)  e  chegamos  ao  que  poderá  significar  cada

enunciação,  no âmbito do acontecimento interpretado.  No quadro da transformação,  opera-se o

procedimento  de  identificação  pelo  emprego  do  termo  “Rua”  para  designar  o  local  em  tela.

Percebemos que a construção de sentido ora se dá em direção à simbolização referencial, ora em

direção à significação na operação de identificação. 

A simbolização referencial, segundo Charaudeau (2008), é o explícito como testemunha de

uma atividade estrutural  da linguagem. Ou seja,  é a construção de sentido referencial,  ligada à

realidade  que  nos  rodeia  (atividade  referencial),  conceituando-a  (atividade  de  simbolização).

Quando levamos em consideração as circunstâncias de produção e a intencionalidade de um ato de

fala, conseguimos inferir sentidos implícitos em uma totalidade discursiva que ultrapassa os signos.

Sendo assim, sob o “sentido de língua”, explicitamente temos o termo “Rua”, que se dá pela

simbolização referencial, como “via pública para circulação urbana, total ou parcialmente ladeada

de casas”(HOUAISS, 2015, p. 90). Esse sentido se dá mesmo fora de um contexto específico e nos

remete à realidade que nos cerca. O mesmo ocorre com o sentido explícito de “Vem”, que expressa

um chamamento, uma convocação, em um primeiro momento. No sentido de discurso, que leva em

consideração  a  situação  de  produção  do  ato  de  linguagem  e  a  intencionalidade  dos  falantes,

ultrapassamos o sentido de língua, referencial, de “Rua” e chegamos a seu sentido implícito, à sua

significação.  Enquanto  no  domínio  publicitário  “Rua”  tem sentido  de  “espaço  de  promoção  e

exposição  dos  carros  da  FIAT”;  no  domínio  político,  “Rua”  tem  sentido  de  “palco”  das

manifestações, da luta do povo. Portanto, em “Vem Pra Rua” percebemos o deslizamento entre o

sentido referencial de “sair de casa para o espaço físico rua” e os sentidos implícitos “comprar um

automóvel FIAT e expô-lo na rua” e “colocar a cara no mundo” para manifestar-se.

Após o processo de identificação, opera-se o processo de ação através do termo “Vem”, que

convoca o sujeito interpretante da enunciação “Vem Pra Rua” a “sair de casa”. Na publicidade, esse

sujeito é convocado a “sair de casa” para a rua expor seu FIAT adquirido – sendo a rua o local de

exibição e performance dos carros; na política, para manifestar-se. Ou seja, durante o processo de

transformação,  passamos  de  um  “mundo  a  significar”  a  um  “mundo  significado”  que  será

reproduzido em cada enunciação do “Vem Pra Rua” como diferentes acontecimentos discursivos,

que serão interpretados de maneira diferente pelos sujeitos em questão dentro de uma encenação
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discursiva específica.

Durante o processo de transação, os possíveis sentidos da enunciação são postos em cena.

Conforme o princípio da alteridade, os parceiros ou sujeitos16 envolvidos na enunciação de “Vem

Pra  Rua”  se  reconhecem  semelhantes  e  diferentes  –  são  sujeitos  diferentes  (provenientes  de

diferentes  classes  sociais,  por  exemplo)  que  partilham,  contudo,  conhecimentos  comuns  e  se

engajam na troca comunicativa. De acordo com o princípio de pertinência, os parceiros mobilizam

apenas aquilo que é importante para o contexto da enunciação. Em “Vem Pra Rua” do domínio

publicitário,  os  sujeitos  mobilizam apenas  as  informações  que  têm relação com o contexto  da

propaganda,  a  valorização  de  uma  marca  e  a  celebração  do  futebol,  respeitando  o  propósito

tematizante  que  os  restringe,  enquanto  em  “Vem  Pra  Rua”  do  domínio  político  os  sujeitos

mobilizam as  informações  que  têm relação  com o  contexto  das  manifestações  populares  e  os

problemas políticos e sociais do Brasil em 2013 e 2014.  

De  acordo  com  os  princípios  de  influência  e  regulação,  os  sujeitos,  com  o  intuito  de

influenciar o outro, regulam o jogo de influências e estratégias da troca para que seja bem sucedida.

Portanto, na enunciação do “Vem Pra Rua” pela publicidade, o sujeito comunicante fará uso de

estratégias  – como,  por  exemplo,  a  sedução e  a  emoção17,  pela  associação do carro ao futebol

(supostas  paixões  brasileiras)  –  para  tentar  garantir  sua  influência  sobre  o  outro  e,

consequentemente, fazer com que ele compre o carro da FIAT. Nesta publicidade, porém, está em

questão não só a valorização de uma marca de automóvel, mas também o sentimento de alegria que

a aquisição de um carro FIAT proporciona, comparável à alegria de se vencer a Copa no Brasil. 

No domínio político,  por sua vez,  o sujeito comunicante da enunciação “Vem Pra Rua”

pretende influenciar o outro levando-o até às ruas para protestar e também se vale de estratégias

para tentar garantir seu sucesso na troca. Para isso, lança mão da realidade política e econômica do

Brasil  da época em questão e  tenta  construir  uma imagem de valentia  para si,  através  de suas

escolhas linguísticas, de modo que impressione o outro e faça-o se juntar a ele nas ruas.

É, inclusive, durante a transação que ocorre a negociação entre os domínios publicitário e

político. Nesse processo, se torna possível a negociação de sentidos e a enunciação “Vem Pra Rua”

passa do domínio publicitário ao domínio político. Enquanto no domínio da publicidade, o sentido

da enunciação “Vem Pra Rua” é o de brincar, festejar, comprar os carros da FIAT e levá-los para a

rua, no domínio da política, seu sentido é o de promover as manifestações.

16 Os parceiros, ou sujeitos envolvidos no ato de linguagem serão especificados em esquema posterior.
17 Os conceitos de sedução e emoção não serão amplamente abordados nesta dissertação. No entanto, é importante

que possamos defini-los conforme o nosso propósito aqui estabelecido. Entendemos as estratégias da sedução e
emoção segundo Charaudeau (2010)  como recursos que auxiliam na encenação discursiva proporcionando uma
aproximação e conquista entre sujeito  e  marca – no caso da publicidade,  por exemplo –,  a  fim de garantir  a
finalidade do ato de linguagem – sua valorização e venda.
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[2]

O Gigante Não Está Mais Adormecido/
 O Gigante Acordou

 

Do mesmo modo,  em “O Gigante  Não Está  Mais  Adormecido”,  durante  o  processo  de

transformação, partimos de um acontecimento “bruto” (Charaudeau, 2008)  até chegarmos ao que

poderá  significar  a  enunciação-fonte  como  acontecimento  interpretado.  Primeiramente,

identificamos o termo “Gigante”, que, em direção à simbolização referencial, ao sentido explícito

ligado à realidade e que se dá mesmo fora da enunciação, entendemos como “um ser grande em

tamanho  e  imponente”,  de  quem  se  fala.  Já  quando  nos  voltamos  para  “Gigante”  por  sua

significação, em seu sentido implícito, recorrendo ao seu contexto específico – promoção da marca

Johnnie Walker no Brasil  – e à análise da imagem que o acompanha – apresentada em análise

posterior nesta dissertação – , percebemos que esse “gigante” na verdade é o país Brasil. 

Sendo  assim,  passamos  da  identificação  à  qualificação  –  durante  o  processo  de

transformação – quando percebemos que características referentes a “gigante” passam a qualificar o

Brasil – o “ser grande em tamanho e imponente” da enunciação é, na verdade, o Brasil. Com a

construção  “Não  Está  Mais  Adormecido”,  durante  o  processo  de  transformação,  também

identificamos seu sentido explícito, que se refere à ação de “despertar do sono, acordar, necessidade

física do corpo”, com a negação “Não” reforçando a ação. Quando passamos ao sentido implícito,

percebemos  que  “não  está  mais  adormecido”  se  refere  ao  mercado  consumidor  brasileiro  que,

finalmente, é  capaz de receber bem um produto, como o uísque Johnnie Walker.

Já, no domínio político, percebemos alterações na forma material da enunciação que tornam

seu  sentido  mais  direto  e  preciso.  De  “não  está  mais  adormecido”  que  é  um  eufemismo,  a

enunciação passa a “acordou”. Ainda assim “acordou” se refere ao Brasil consciente dos problemas

sociais e políticos, que passou a se manifestar contra a situação política e social do país.

Ou seja, em cada encenação discursiva em que for inserida, a enunciação “O Gigante Não

Está  Mais  Adormecido/O  Gigante  Acordou”  será  diferentemente  interpretada  como  diferentes

acontecimentos discursivos. Ao levarmos em consideração os contratos, a situação de produção do

ato  de  linguagem  e  a  intencionalidade  de  cada  enunciação  “O  Gigante  Não  Está  Mais

Adormecido/O Gigante Acordou” – no âmbito publicitário e político – ultrapassamos o sentido

explícito, referencial e chegamos ao sentido implícito e à significação da enunciação.

A enunciação “O Gigante Não Está Mais Adormecido”, no domínio publicitário, ultrapassa

o sentido referencial para alcançar a significação de que esse “gigante” é o Brasil que desperta e se

torna um mercado consumidor em potencial para a marca de uísque, enquanto no domínio político o

73



“gigante”  é  o  Brasil  que  acorda  para  os  problemas  sociais  e  políticos  do  país  e  vai  às  ruas

manifestar-se.

Já durante o processo de transação,  mais  especificamente,  entramos em contato com os

possíveis sentidos que cada enunciação poderá apresentar. Na encenação referente à enunciação “O

Gigante Não Está Mais Adormecido/O Gigante Acordou”, os sujeitos mobilizarão apenas aquilo

que for  necessário e  interessante  para  o contexto  da  enunciação,  de  acordo com seu propósito

tematizante e o princípio de pertinência. Em “O Gigante Não Está Mais Adormecido” do domínio

publicitário, os sujeitos mobilizam as informações que têm relação com o contexto da publicidade, a

promoção de uma marca e o status econômico do Brasil, enquanto em “O Gigante Acordou” do

domínio político os sujeitos mobilizam as informações referentes ao contexto das manifestações

populares e aos problemas políticos e sociais do Brasil de 2013 e 2014.

De acordo com os princípios de influência e de regulação, os sujeitos regulam o jogo de

influências e estratégias para influenciar o outro – cada domínio à sua maneira – para garantir que a

troca seja bem sucedida. Para isso, na enunciação do domínio publicitário, o sujeito comunicante

faz  uso  de  estratégias  de  identificação  –  pela  associação  da  marca  de  uísque  ao  Brasil,  pela

qualificação  positiva  do  país  –  para  tentar  garantir  sua  influência  sobre  o  outro  e,

consequentemente, ser bem sucedido em seu objetivo de conquistar o outro e fazê-lo afeiçoar-se à

marca em questão, lembrando que na publicidade vende-se não somente a marca, mas também o

sentimento de alegria que ela proporciona. 

[3]

Não Vai Ter Copa

O duplo  processo de semiotização que ocorre  na enunciação-fonte “Não Vai  Ter  Copa”

inicia-se  pelo  acontecimento  “bruto”  (Charaudeau,  2008)  quando opera-se  a  identificação  pelo

emprego dos termos “Não”, que designa negação, e “Copa”, que pode designar “parte da árvore

onde geralmente nascem as folhas”, “cômodo da casa no qual estão dispostas mesas e cadeiras para

que  as  refeições  diárias  sejam feitas”  ou  ainda  “evento  esportivo  de  futebol,  vôlei,  basquete”.

Percebemos  assim  que  temos  sentidos  voltados  para  a  simbolização  referencial  e  para  a

significação. 

Quando nos referimos à “Copa” em seu sentido referencial, estamos no âmbito do sentido

explícito, o sentido direto ligado ao mundo externo, mas na enunciação de “Não Vai Ter Copa” nos
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interessamos  especialmente  pela  sua  significação,  ou  seja,  seu  sentido  implícito.  Analisando  a

enunciação por seu sentido referencial e tomando “copa” em letras minúsculas – como figurou em

várias ocorrências na Internet – podemos entender que “copa” pode se referir à cômodo, parte da

árvore  ou  evento  esportivo18.  Ao  olharmos  para  o  sentido  implícito  da  enunciação  –  evento

esportivo de futebol – é que percebemos que ela não apenas representa uma ameaça às autoridades

como também retoma o contexto das manifestações de 2014 contra a Copa do Mundo. É quando

contextualizamos a enunciação e nos voltamos para sua forma maiúscula que entendemos em qual

domínio  discursivo  se  inscreve  –  o  político  –  que  tomamos  “Copa”  como  evento  esportivo

ameaçado de não ocorrer. Já a ação fica por conta  de “Vai Ter” (e não “haverá”, “terá” – níveis de

formalidade  diferenciados)  que  em sentido  explícito  indica  uma ação  afirmativa  em direção  à

realização de algo, que sabemos ser o evento Copa de futebol. 

Imagem 7 : Planta de uma casa sem o cômodo copa.

Fonte: www.facebook.com/ Acesso em novembro de 2014

18 Em seu sentido explícito – fazendo referência ao cômodo da casa e à copa da árvore –  foi possível perceber a
presença de um tom humorístico. Neste trabalho, no entanto, não faremos uma investigação do tom humorístico das
enunciações.
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Imagem 8: Texto “verbo-visual” satirizando os protestos contra a Copa do Mundo Fifa 2014.

 

Fonte: www.facebook.com. Acesso em novembro de 2014

Sobredeterminando  o  processo  de  transformação  em  que  passamos  de  um  “mundo  a

significar” para um “mundo significado” (Charaudeau, 2008), opera-se o processo de transação.

Durante a  transação é  que os  possíveis  sentidos  da enunciação são negociados.  Primeiramente,

conforme o princípio da alteridade – exposto na parte teórica deste trabalho – os sujeitos envolvidos

na troca comunicativa se reconhecem semelhantes e diferentes – partilham conhecimentos e são

pessoas  com  vidas  sociais  diferentes,  respectivamente.  Após  reconhecerem-se,  os  sujeitos

mobilizam o que é relevante para o contexto da enunciação de acordo com o propósito tematizante

referente à enunciação. Em “Não Vai Ter Copa” do domínio político,  os sujeitos mobilizam as

informações sobre os gastos com as obras da Copa e sobre o descaso com a saúde e a educação, por

exemplo.

Já de acordo com os princípios de influência e regulação, os sujeitos entram numa espécie

de jogo, ou encenação como prefere Charaudeau, em que para garantir a influência sobre o outro

lançam mão de estratégias que sustentam sua finalidade, no caso, para garantir um bem coletivo, de

se fazer ouvir e amedrontar as autoridades para que também invistam na saúde e educação.

Conforme  pudemos  perceber,  durante  as  análises  referentes  ao  duplo  processo  de

semiotização, os contratos comunicativos que as sobredeterminam  e seus propósitos tematizantes

correspondentes  são  questões  que  influenciam  diretamente  na  determinação  das  encenações
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discursivas referentes a cada enunciação e, consequentemente, na construção de sentido. Portanto, é

importante  analisarmos  os  contratos  comunicativos  por  trás  de  cada  enunciação  e  os  sujeitos

envolvidos para compreendermos as mudanças de domínios que ocorrem e os efeitos de sentido

gerados.

Sendo  assim,  adaptamos  o  quadro  proposto  por  Charaudeau  (2008)  sobre  os  atos  de

linguagem e os sujeitos para a realidade da encenação discursiva das enunciações “Vem Pra Rua”,

“O  Gigante  Não  Está  Mais  Adormecido”/“O  Gigante  Acordou”  e  “Não  Vai  Ter  Copa”.

Contemplamos ainda as enunciações derivadas “Vem Pra Urna” e “Vai Ter Copa”, sobre as quais

discorreremos  adiante,  em  cada  domínio  discursivo  em  que  são  empregadas.  A começar  pela

enunciação-fonte “Vem Pra Rua” do domínio publicitário, visualizaremos o esquema a seguir:

Quadro 2:  Esquema de representação da encenação discursiva de “Vem Pra Rua” do domínio

publicitário (Adaptado de Charaudeau, 2008, p. 184).
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Tendo em vista  que,  na  passagem do domínio publicitário  ao domínio político,  há uma

mudança de contrato de comunicação e de identidades dos sujeitos envolvidos no ato de linguagem,

também apresentamos aqui a adaptação do quadro proposto por Charaudeau (2008) para a realidade

da encenação discursiva da enunciação no domínio político:

Quadro 3:  Esquema de representação da encenação discursiva de “Vem Pra Rua” do domínio

político (Adaptado de Charaudeau, 2008, p. 184).

Percebemos,  então,  que  a  enunciação  “Vem  Pra  Rua”  quando  passa  de  um  domínio

discursivo a outro – do domínio publicitário ao político – gera uma nova encenação discursiva

sobredeterminada por um novo contrato comunicativo. 

O surgimento de uma nova encenação discursiva provoca também a alteração do projeto de

fala – da publicidade à manifestação popular – e consequentemente do propósito tematizante – que

deixa de configurar o tema da valorização e venda de uma marca e passa a configurar o tema das

manifestações populares –, da situação de comunicação –  de aproximação da FIAT com o Brasil e
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da divulgação da  marca como uma das empresas patrocinadoras da Copa das Confederações de

2013 no Brasil ao aumento das tarifas do transporte público e à insatisfação do povo com o governo

–, além da mudança na finalidade do ato de linguagem – no domínio publicitário o interesse é a

divulgação da marca FIAT e a venda de seus carros; no domínio político, é a convocação do povo

brasileiro para sair às ruas se manifestar.

As intencionalidades que regem os domínios publicitário e político também são diferentes. A

principal intenção em torno da enunciação “Vem Pra Rua” na publicidade é convencer o público da

compra do produto e, para isso, visadas – de incitação, no domínio publicitário, e de convocação, no

domínio político – e estratégias linguístico-discursivas específicas são utilizadas – como a estratégia

de sedução, por exemplo – com intuito de gerar uma aproximação do TUi com a marca FIAT.

Aqueles que se identifiquem com o perfil de amantes de carros e do futebol, portanto com a marca,

possivelmente  irão  adquirir  o  automóvel.  Já  no  domínio  da  política,  sua  principal  intenção  é

convocar o povo brasileiro a sair às ruas, fazer valer o direito à reivindicação, se fazer ouvir pelas

autoridades.

Podemos  compreender  melhor  a  diferença  entre  os  domínios  político  e  publicitário  em

conformidade  à  definição  do  conceito  de  propaganda  de  Monnerat19.  Segundo  ela,  o  termo

propaganda pode ser utilizado tanto  no domínio comercial quanto no domínio político. A diferença

entre os dois tipos de propaganda é que enquanto a propaganda política se baseia em valores éticos,

a comercial explora o universo dos desejos.  Além disso, outra diferença importante é que enquanto

o domínio publicitário lida com o “bem individual”, o domínio político lida com o “bem social”. Ou

seja,  a  publicidade  diferentemente  da  política  não  toca,  em um primeiro  momento  no  “espaço

público”. E é isso exatamente o que observamos em “Vem Pra Rua” dos domínios publicitário e

político: enquanto no domínio publicitário,  a enunciação explora o universo dos desejos e visa

garantir um bem individual; no domínio político, a enunciação revela valores éticos para a garantia

de um bem social.

Além da  mudança  de  domínios,  também observamos  que  uma  enunciação-derivada  foi

gerada a partir do “Vem Pra Rua” como uma espécie de resposta do governo frente às manifestações

que  vinham  ocorrendo.  Essa  enunciação-derivada  funciona  como  uma  propaganda  política  do

governo (TSE),  “Vem Pra Urna”:

19 O termo propaganda, segundo Monnerat (2003), é usado não só na propagação de ideias voltadas para a esfera dos
valores éticos e sociais, mas também no sentido comercial, como um termo que abrange, inclusive, a publicidade.
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Imagem 9: Propaganda televisiva do TSE.

Fonte: youtube.com. Acesso em: Outubro de 2014.

Para melhor compreendermos a encenação discursiva que ocorre na enunciação-derivada

“Vem Pra  Urna”  –  que  na  imagem acima  aparece  na  camisa  do  Carlinhos  Brown –,  também

adaptamos o quadro proposto por Charaudeau (2008, p.  184) sobre os  atos  de linguagem e os

sujeitos:
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Quadro 4: Esquema de representação da encenação discursiva de “Vem Pra Urna” (Adaptado de

Charaudeau, 2008, p. 184).

Observamos que na enunciação-derivada “Vem Pra Urna” ao contrário da enunciação-fonte

“Vem Pra Rua”, o Euc é o TSE, o sujeito famoso ou cidadão engajado na cena política é o EUe, ao

passo que o TUd é o cidadão descrente da política brasileira, e o TUi é o cidadão que foi às ruas

protestar.  Além  disso,  o  contexto  e  a  finalidade  do  ato  de  fala  são  diferentes  daqueles  da

enunciação-fonte.  O  contexto  remete  ao   período  das  eleições  após  o  enfraquecimento  das

manifestações populares e a finalidade é levar os jovens às urnas eleitorais ou até mesmo elevar o

quantitativo de eleitores para de fato nas urnas mudarem a política no país. Não só a semelhança na

materialidade linguística das enunciações é interessante e merece ser investigada, como também o

jogo  com  as  letras  de  “Rua”  e  “Urna”  que  revela  sua  função  poética  –  ao  estabelecer  uma

aproximação sonora – e é relevante para a construção de sentidos– como veremos mais adiante

nesta dissertação.
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Com a enunciação-fonte “O Gigante Não Está Mais Adormecido/O Gigante Acordou”, por

sua  vez,  percebemos que,  assim como ocorre  em “Vem Pra  Rua”,  há a  passagem do domínio

publicitário ao domínio político:

Quadro 5: Esquema de representação da encenação discursiva de “Vem Pra Urna” (Adaptado de

Charaudeau, 2008, p. 184).

82



Quadro 6: Esquema de representação da encenação discursiva de “O Gigante Acordou” (Adaptado

de Charaudeau, 2008, p. 184).

Nesse caso, a mudança do domínio publicitário ao político leva também a uma alteração  na

materialidade  linguística  da  enunciação  –  “O  Gigante  Não  Está  Mais  Adormecido”  passa  à

construção “O Gigante Acordou”, provavelmente para uma reprodução mais rápida e clara que

atenda  às  necessidades  do  uso  da  enunciação  em  cartazes  nas  manifestações  e  na  Internet,

principalmente em redes sociais, com o uso da “hashtag”.

Assim como na enunciação “Vem Pra Rua”,  vemos que em “O Gigante Não Está  Mais

Adormecido/O Gigante Acordou” a  mudança de domínios gera uma nova encenação discursiva

sobredeterminada por um novo contrato comunicativo e, com isso, mudam também: as identidades

dos sujeitos do ato de linguagem; o projeto de fala – também da publicidade à manifestação popular

– e o propósito tematizante – da valorização e venda do produto Johnnie Walker à exaltação do

poder  de  mobilização  do  povo  brasileiro;  a  situação  de  comunicação  –  do  fortalecimento  da

economia  brasileira  e  a  divulgação  da  marca  de  uísque  escocês  Johnnie  Walker  no  Brasil  ao

despertar  do  país  para  os  seus  problemas  políticos  e  sociais  com a  aproximação da  Copa das
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Confederações (2013); além da mudança de finalidade do ato de linguagem – a  divulgação da

marca de uísque no Brasil e a venda do produto, no domínio publicitário, e a confirmação do poder

de mobilização do povo brasileiro contra o governo, no domínio político e as estratégias linguístico-

discursivas utilizadas para a garantia dessa finalidade. 

A enunciação “O Gigante Não Está Mais Adormecido”, no contexto publicitário, reforça

estrategicamente a visão de mundo culturalmente estabelecida de que o Brasil é um gigante –  ideia

presente  até  mesmo  no  hino  nacional:  “gigante  pela  própria  natureza”  –  com  a  intenção  de

promover uma identificação dos brasileiros com a marca de uísque Johnnie Walker e abrir ainda

mais as portas da nação para o consumo da bebida. Quando desliza para o domínio político, a

enunciação “O Gigante Acordou” faz uso de estratégias como a construção de um perfil do Brasil

como um gigante, valente, imponente e capaz de enfrentar os problemas sociais e políticos para

reforçar ainda mais o poder de mobilização do povo brasileiro.

Percebemos então que a passagem das enunciações “Vem Pra Rua” e “O Gigante Não Está

Mais  Adormecido/O Gigante Acordou” do domínio  publicitário  ao domínio político,  ou de um

contexto sociodiscursivo a outro, se faz possível pelo deslizamento de contratos, do contrato do

semi-engano  ao  contrato  da  idealidade  cidadã.  Ou  seja,  é  a  partir  da  definição  dos  contratos

comunicativos que sobredeterminam a encenação discursiva e de sua finalidade que as restrições

serão  identificadas  e  as  estratégias  e  visadas  discursivas  –  de  incitação  à  compra,  no  domínio

publicitário, e de convocação, no domínio político –  selecionadas para o sucesso da finalidade do

ato de linguagem. Enquanto no âmbito da publicidade prevalece o contrato do semi-engano, da

manipulação consentida  pelo  destinatário (CHARAUDEAU, 2015,  p.  316)  – que percebe  estar

sendo manipulado e permite que essa manipulação se estabeleça – , no âmbito da política, prevalece

o contrato da idealidade cidadã – em que tudo se justifica pela garantia de um bem social.

A passagem de um domínio discursivo a outro, que não o de sua origem, especificamente a

passagem do domínio  publicitário  ao  político,  tornou  possível  a  observação  da  constatação  de

Charaudeau (2015) sobre as diferenças do discurso publicitário e político. O discurso publicitário

tem como objetivo persuadir o destinatário consumidor-comprador ou consumidor da publicidade e

promover  um produto ou sentimento para satisfazer  uma carência  individual (carência  essa por

vezes  instituída  pela  própria  publicidade).  O  discurso  político  visa  garantir  uma  legitimidade

representativa e chegar ao melhor regime político para satisfazer uma carência coletiva, devendo o

destinatário aderir ao discurso ou vigiar as providências que forem tomadas para a garantia desse

bem coletivo. 
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Para a realidade da enunciação-fonte “Não Vai Ter Copa”  também adaptamos o quadro

proposto por Charaudeau (2008) de acordo com a imagem 16 (presente adiante no trabalho):

Quadro 7: Esquema de representação da encenação discursiva “Não Vai Ter Copa” (Adaptado de

Charaudeau, 2008, p. 184).

No caso  da  enunciação-fonte  “Não Vai  Ter  Copa”  do domínio  político,  reproduzida  no

segundo período das manifestações populares – final de 2013, início de 2014 – percebemos que,

diferentemente das demais enunciações estudadas nesta dissertação – “Vem Pra Rua” e “O Gigante

Não  Está  Mais  Adormecido/O  Gigante  Acordou”  –,  não  há  uma  passagem  da  enunciação  do

domínio publicitário  ao domínio político,  mas uma mudança em seu tom que passa de sério a

humorístico20, satirizando ou criticando esse segundo momento das manifestações.

A princípio, a enunciação “Não Vai ter Copa” do domínio político possui um tom de ameaça

às autoridades de que se não se justificassem ou se não tomassem as devidas providências, a Copa

20 Neste trabalho, não nos ateremos ao conceito de humor especificamente, mas não podemos desconsiderar o tom
humorístico que a enunciação “Não Vai Ter Copa” apresenta em certos contextos e os sentidos que provoca.
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do Mundo não ocorreria. Quando é (re)enunciada em tom humorístico, por meio dos desvios e de

enunciações derivadas funciona como uma espécie de réplica do próprio povo a uma ameaça que

perde sua força e vira deboche. Afinal, os protestos e manifestações foram perdendo força ao longo

de 2014 e se tornaram menores e mais violentos – perdendo o prestígio e contando, principalmente,

com o apoio do manifestante radical conhecido por Black Block. Outro fator que contribuiu para o

declínio das manifestações foi a aproximação do período da Copa do Mundo e a certeza de que o

evento ocorreria devido aos altos investimentos realizados.

De qualquer forma, temos mobilizações significativas no início desse segundo período tanto

que o governo se pronuncia e lança uma “resposta” a partir do “Não Vai Ter Copa”, a enunciação-

derivada “Vai Ter Copa”, também do domínio político. 

Quadro 8: Adaptação do quadro dos sujeitos e atos de linguagem proposto por Charaudeau (2008)

para a enunciação “Vai Ter Copa”. 
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No caso da enunciação-fonte “Não Vai Ter Copa”, o que temos é uma enunciação de autoria,

de  maneira  geral,  do  povo  brasileiro  que  saiu  às  ruas  para  protestar  contra  o  governo,  e  sua

respectiva resposta “Vai Ter Copa”, por parte do governo. As principais mudanças referem-se às

identidades dos sujeitos – em “Não Vai Ter Copa”, é o povo que vai às ruas ameaçar o andamento

da Copa do Mundo FIFA 2014, nesse segundo momento das manifestações, já em “Vai Ter Copa”, é

o governo que não aceita as ameaças e confirma que o evento ocorrerá; à situação de comunicação

– em “Não Vai Ter Copa” predomina a cena de aproximação do período da Copa do Mundo e a

insatisfação com os altos gastos com o evento, já em “Vai Ter Copa” sobressai a cena de ameaça

dos manifestantes e a de realização, de fato, da Copa; e ao propósito tematizante – enquanto o “Não

Vai  Ter  Copa”  abrange  o  contexto  dos  altos  gastos  em  obras  para  a  realização  da  Copa  em

detrimento da precariedade de setores básicos da saúde e da educação, o “Vai Ter Copa” abrange os

benefícios que o evento traria para a economia e o turismo no Brasil.

Podemos concluir que após constatarmos a inscrição das enunciações-fonte “Vem Pra Rua”,

“O Gigante Não Está Mais Adormecido/O Gigante Acordou” e “Não Vai Ter Copa” na dimensão

discursiva,  ao  analisarmos  os  contratos  comunicativos  e  seus  deslizamentos,  as  mudanças  de

domínio discursivo e o quadro das identidades dos sujeitos, se torna evidente que as enunciações

revelam  discursos  e  posicionamentos  referentes  a  uma  época  determinada,  passando  então  a

funcionar como um referente social, uma passagem obrigatória para a compreensão do período das

manifestações de 2013 e de 2014 no Brasil, o que será esmiuçado a seguir.

3.2.3 Notoriedade e Polêmica

Segundo Alice Krieg-Planque (2009,p.98), “a fórmula, como referente social, é um signo

que evoca alguma coisa para todos ao mesmo tempo. A fórmula refere: ela reenvia ao mundo”. Ou

seja, uma enunciação para se tornar uma fórmula precisa designar algo sobre o mundo social para as

pessoas  que  naquela  sociedade  vivem,  precisa  fazer  com  que  se  posicionem  sobre  ele.  A

enunciação-fonte “Vem Pra Rua” nos remete às manifestações de 2013 e de 2014, às reivindicações,

mesmo que “etéreas”, e ao contexto social e político da época.

Junto à enunciação do “Vem Pra Rua” um referente social  é mobilizado e faz com que

aqueles que o reconhecem logo o identifiquem com a situação social da época que a enunciação

retoma. Como enunciação do povo, o “Vem Pra Rua” também ajuda a reuni-lo e a potencializar sua

força  nos  protestos  contra  o  governo,  embora  cada  parcela  da  população  lute  por  distintas

reivindicações. 
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Do  mesmo  modo,  a  enunciação-fonte  “O  Gigante  Acordou”  também  nos  remete  às

manifestações de 2013 e ao contexto social e político da época. Ou seja, faz com que aqueles que

utilizem  esse  enunciação  reconheçam  o  Brasil  como  um  “gigante”  e  também  reconheçam  o

despertar do povo brasileiro para as mobilizações sociais e políticas nas ruas e se pronunciem sobre

o contexto da época.

Pode-se dizer que a qualificação do Brasil como “gigante” é atribuída ao país muito antes do

período  das  manifestações  de  2013  e  de  2014,  fato  comprovado  pelo  próprio  hino  nacional

brasileiro – “Gigante pela própria natureza,  és belo, és forte impávido colosso.” – que exalta e

revela o extenso território brasileiro, as variedades de recursos naturais e o potencial que o país

possui.  O Brasil  já  era  visto como um gigante e  a  marca de uísque se apropria  dessa ideia  já

cristalizada no discurso brasileiro, e ao contexto de crescimento do Brasil em 2011 que passa de

país  subdesenvolvido  a  país  em  desenvolvimento,  para  promover  seu  produto,  como  já  foi

mencionado  anteriormente  neste  trabalho.  Ao  ser  ressignificado,  o  povo  brasileiro  aceita  a

qualificação de gigante para o país e afirma que a nação acordou para as questões políticas e sociais

e, então, a enunciação passa a funcionar como referente social.

Com a enunciação-fonte “Não Vai Ter Copa” não é diferente. Ao se cristalizar e se inscrever

em uma dimensão discursiva,  revela  discursos  e  significações  até  mesmo contraditórios,  assim

muitos sentidos são construídos para o referente social e a enunciação mobiliza posicionamentos

discursivos diferentes. Ao remeter ao social, a enunciação mobiliza, de um lado, os que acreditam

que protestar contra a Copa é usar de violência, depredar prédios públicos. De outro lado mobiliza

os que reivindicam de forma pacífica o mesmo cuidado e investimento da Copa nos setores de

saúde e educação. Ou seja, a enunciação é tão recorrente e mobiliza o contexto social da época que

faz com que as pessoas se pronunciem a respeito dela, de  maneira negativa ou positiva, fazendo

dela uma passagem obrigatória.  Essa enunciação invocará algo para todos em um determinado

momento, e com isso, será capaz de reenviar ao mundo.

Como dito anteriormente nesta dissertação, a enunciação-fonte “Não Vai Ter Copa” também

gerou inúmeras  derivações  com tom humorístico que além de satirizar  o segundo momento de

manifestações  menos  intensas  e  efetivas  é  também  uma  forma  de  se  pronunciar  sobre  as

manifestações. Enunciações-derivadas como “Não Vai Ter Coca”– a bebida gaseificada – e “Não

Vai Ter Cola” – na sala de aula durante provas – eram utilizadas banalizando o segundo momento

de  manifestações  e  fazendo  graça  com os  que  ainda  acreditavam que  a  Copa  do  Mundo  não

ocorreria. Textos verbo-visuais foram criados e circularam nas redes sociais também como formas

de se pronunciar acerca do tema e da enunciação “Não Vai Ter Copa”.

88



Imagem 10: texto verbo-visual que circulou nas redes sociais satirizando o “Não Vai Ter Copa”

 

Fonte:http://www.blogdotioben.com.br. Acesso em 08/02/2014

Imagem 11: texto verbo-visual que circulou nas redes sociais satirizando o “Não Vai Ter Copa”

Fonte: http://www.blogdotioben.com.br. Acesso em: 08/02/2014

89

http://www.blogdotioben.com.br/
http://www.blogdotioben.com.br/


Uma outra enunciação-derivada surgiu na época, o “Não Vai Ter Liberdade”, não em tom

humorístico,  mas pelo contrário revelando uma crítica à  postura do governo para lidar  com as

manifestações. Essa enunciação-derivada se referia à lista de proibições nos estádios durante a Copa

do Mundo e aos decretos que criminalizavam as manifestações e protestos durante o período. 

Essas  enunciações-derivadas,  seja  em  tom  humorístico  ou  de  crítica,  revelam  o

reconhecimento e apropriação das enunciações-fonte pelos enunciadores, de modo que até mesmo

sofrendo alterações na forma material e no tom, ainda remetem ao contexto das manifestações de

2013 e 2014 no Brasil e o que mobilizam. 

Portanto,  ao  fazer  com  que  as  pessoas  se  pronunciem  a  respeito  da  enunciação,  se

posicionem e não ignorem o que ela mobiliza, as enunciações já são polêmicas. Conforme Alice

Krieg-Planque:

[…] a fórmula põe em jogo modos de vida, recursos materiais,  a natureza e as

decisões de um regime político do qual os indivíduos dependem, seus direitos, seus

deveres,  as  relações  de  igualdade  ou  de  desigualdade  entre  cidadãos,  a

solidariedade entre humanos,  a ideia que as pessoas fazem da nação de que se

sentem membros (KRIEG-PLANQUE, 2009, p.66)

Ou seja, a sociedade é formada por diversos tipos de indivíduos, é heterogênea, e por mais

que a população tenha se mobilizado a ir às ruas protestar contra o governo, contra o aumento das

passagens  e  contra  a  corrupção,  contra  a  Copa  do  Mundo,  as  enunciações  revelam  uma

subjetividade e por isso já são polêmicas. 

No caso do “Vem Pra Rua”, a polêmica gira em torno do que motiva as pessoas a irem para

as ruas, que é o desejo de mudança no seio da sociedade e não exatamente a homogeneidade das

reivindicações. Em “O Gigante Acordou”, a polêmica diz respeito à ideia de que o Brasil acordou

para os problemas políticos e sociais, já que nem todos acreditavam nesse despertar da nação –

muitas pessoas saiam às ruas para “protestar por protestar” – nem na eficácia do movimento, e

também à diversidade das reivindicações. Já em “Não Vai Ter Copa”, a polêmica se instaura pois as

ameaças perdem força com a aproximação da Copa e o movimento se torna incoerente para muitos.

Ou seja, ainda que sob uma mesma materialidade linguística, as enunciações levantam discursos

diferentes e isso gera polêmica. 

É  importante  também  lembrarmos  que,  as  enunciações  em  questão  já  são  polêmicas

simplesmente por lidarem com a política e o governo que rege o país no qual os indivíduos vivem e

se organizam. Portanto, não é só o ato de protestar que está em jogo e sim as subjetividades dos
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indivíduos, o que entendem por política, quais são as suas reivindicações, etc.

A própria  passagem do  domínio  publicitário  ao  domínio  político  é  polêmica,  porque  a

enunciação sai da publicidade e vai para um domínio, até então, impensável, improvável, o político.

Com essa  mudança,  os  sentidos  mudam de  um domínio  a  outro  e  o  que  a  enunciação  sugere

também.  A enunciação “Vem Pra Rua” na publicidade, por exemplo, sugere um convite para adesão

individual de uma ideia da marca de automóveis FIAT. O sujeito enunciador da publicidade – a

FIAT – quer convocar seu público alvo a sair de suas casas, para festejar a Copa nas ruas com um

automóvel FIAT. Já o sujeito enunciador do domínio político sugere um potencial de luta do povo

brasileiro e uma convocação para que mais brasileiros coletivamente lutem pelo Brasil.

Polêmicas  também são geradas  a  partir  do momento em que as  pessoas  tenham que se

pronunciar  a  respeito  da  enunciação.  A utilização  da  enunciação  “O  Gigante  Acordou”,  por

exemplo, revela implicitamente que o povo brasileiro estava dormindo por algum tempo e agora

acordou porque muitos não deram credibilidade às primeiras manifestações ocorridas no período.

Além do mais, como dito anteriormente, a  sociedade é formada por diversos tipos de indivíduos

cujos ideais políticos para o Brasil são diferentes e ao enunciarem “O Gigante Acordou” o fazem de

lugares discursivos diferentes e lutam por melhorias sociais e políticas diferentes. 

Ou seja,  o Brasil  “acorda” para reivindicar questões diferentes,  dependendo da visão de

mundo de cada sujeito formador da sociedade brasileira. Enquanto uns visam melhorias nos setores

de saúde e educação, outros pedem a renúncia da então presidente do Brasil Dilma Rousseff, como

noticiou a imprensa brasileira na época21. Apesar do consenso de que o povo não pode ficar calado

frente às medidas propostas pelo governo no período, cada grupo de indivíduos, dependendo de sua

classe social, sua posição política, tem um ideal de futuro diferente para o país. Portanto, o consenso

é que o “gigante acordou”, mas a partir daí diversas reivindicações ganham espaço.

Do mesmo modo, a enunciação “Não Vai Ter Copa” tomada por diferentes sujeitos levanta

diferentes posicionamentos – satíricos, contrários ou a favor das manifestações. Não é simplesmente

o ato de protestar contra a Copa Do Mundo FIFA 2014 que está em jogo, mas também as formas de

entender os protestos, as maneiras de protestar (se pacíficas ou violentas), as reivindicações em jogo

(cancelamento do evento, ou apenas a mesma atenção com os setores básicos do país como saúde e

educação).  Sendo  assim,  a  polêmica  é  instaurada  porque  a  enunciação  além  de  envolver  a

subjetividade dos indivíduos (que por si só são heterogêneos), remete a acontecimentos históricos e

sociais, e mobiliza posicionamentos discursivos diferentes.

Podemos  chegar  à  conclusão,  após  analisarmos  as  quatro  propriedades  da  fórmula

discursiva, segundo propõe Alice Krieg-Planque (2009), que as enunciações “Vem Pra Rua”, “O

21 Fato apontado por uma matéria no jornal Folha de S. Paulo de junho de 2013.
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Gigante Não Está Mais Adormecido/ O Gigante Acordou” e “Não Vai Ter Copa” passam ao estatuto

de fórmula quando se cristalizam no período entre meados de junho de 2013 e janeiro de 2014, são

amplamente reproduzidas, revelam seu potencial discursivo de referente social e geram polêmicas.

As enunciações se tornam, portanto, “um objeto descritível nas categorias da língua e cujo destino –

ao mesmo tempo invasivo e continuamente questionado (daí o aspecto polêmico) – no interior dos

discursos públicos – é determinado pelas práticas linguageiras e pelo estado das relações de opinião

e de poder em um momento dado no seio do espaço público” (KRIEG-PLANQUE, 2009, p.105). 

As presentes fórmulas discursivas revelam-se mais do que simples expressões linguísticas

recorrentes. Elas nos remetem às questões históricas, sociais, políticas e culturais que ocorreram no

seio da sociedade brasileira no período de junho de 2013 a janeiro de 2014. Elas remetem ao mundo

e revelam discursos  diversos,  da  subjetividade  dos  indivíduos  e  das  formas  de organização da

sociedade brasileira. 

Em alguns casos,  no entanto,  essa  remissão ao mundo e às  questões  históricas,  sociais,

políticas e culturais só é feita efetivamente com o auxílio das imagens, e o que representam, em

textos verbo-visuais. Sendo assim, na próxima seção faremos o exame de cinco textos verbo-visuais

referentes às enunciações-fonte que compõem nosso trabalho e que circularam nas redes sociais

durante o período das manifestações populares de 2013 e de 2014 no Brasil. A análise desses textos

verbo-visuais parece oferecer maior clareza ao perfil de brasilidade que vai se delineando já a partir

das fórmulas discursivas em textos verbais.

3.3 As Enunciações-fonte em Textos Verbo-visuais

As  reflexões  com  base  na  Semiolinguística  realizadas  até  agora  são  essenciais  para

compreendermos o ato de linguagem referente a cada enunciação aqui estudada. No entanto, para

chegarmos aos efeitos de sentido gerados por cada enunciação em cada contexto específico de uma

maneira mais global, também se faz necessário o apoio de uma teoria que dê conta do texto visual,

da imagem. Como o nosso corpus é formado por enunciações-fonte que circularam em cartazes de

manifestações e principalmente na Internet – nas redes sociais –,  na maioria das vezes, a parcela

visual  ora complementa,  ora estende a  significação da parcela  verbal  e  vice-versa.  Inclusive,  a

construção explícita de um Brasil referente ao período recortado nesta dissertação – manifestações

populares de 2013 e de 2014 no país – se dá no texto visual. Muitas vezes é a imagem que aponta

para elementos que remetem à brasilidade.
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De fato,  se nos voltássemos apenas para o texto verbal das enunciações-fonte “Vem Pra

Rua”, “O Gigante Acordou” e “Não Vai Ter Copa”, não saberíamos dizer inicialmente ao certo que

tais construções se refeririam ao Brasil. Elementos presentes nas imagens que circularam em textos

verbo-visuais nos meios de comunicação citados é que, muitas vezes, apontaram para a realidade

brasileira e confirmaram que as enunciações eram referentes ao contexto do Brasil.

Partindo do princípio que tanto o texto verbal quanto o texto visual possuem suas formas

próprias de construir sentidos, e que um pode completar o sentido do outro, a consonância dos dois

textos  será  enriquecedora  para  o  nosso  trabalho  na  busca  do  sentido  geral  que  impulsiona  a

encenação discursiva da mensagem. Nesta  dissertação,  recorreremos,  portanto,  aos  estudos  sobre

imagem de Roland Barthes (1990), Patrick Charaudeau (2013) e Rosane Monnerat (2013) como

parâmetros de análise para as imagens recortadas em nosso corpus. 

[1]

Vem Pra Rua

Imagem 12: Publicidade da marca de automóveis FIAT

Fonte: http://www.fiat.com.br/. Acesso em junho de 2013
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No caso da publicidade da marca FIAT, partindo do princípio de que seu leitor é capaz de

perceber  que  participa  de  uma encenação  discursiva,  ou  seja,  sabe  que  está  envolvido em um

contrato de semi-engano (Charaudeau, 2015) e permite ser manipulado com consentimento – pois

sabe que algum benefício pode decorrer desta manipulação –, o jogo de estratégias que garante a

influência  entre  os  sujeitos  da  encenação  também  pode  encontrar  expressão  através  do  texto

imagético. 

No que diz respeito ao texto verbal da publicidade da marca FIAT, temos a enunciação-fonte

“Vem  pra  rua”  centralizada,  em  evidência,  mas  não  necessariamente  revelando  tudo  o  que  a

publicidade pretende construir como sentido. Em termos amplos, o texto verbal “Vem Pra Rua”

quer  convocar  o  TUi  da  publicidade  a  sair  às  ruas,  mas  sem  o  amparo  do  texto  imagético,

entretanto, não se pode precisar exatamente a motivação dessa convocação. 

Quando  analisamos  também  o  texto  imagético  da  publicidade,  alguns  símbolos

culturalmente dotados de sentido na nossa sociedade nos ajudam a entender melhor o propósito do

anúncio da marca FIAT. Esses símbolos  e suas  maneiras de construir sentidos através da imagem

apontam para o contexto em que a publicidade foi lançada, momento de celebração do futebol com

a Copa das Confederações e a Copa do Mundo. 

Em um primeiro momento, ao observarmos a imagem literal, denotativa, da publicidade da

FIAT, logo percebemos a figura de dois carros, um violão, um pandeiro, quatro cornetas, confetes e

serpentinas espalhados pelo anúncio, além da logo da marca FIAT. Esses elementos sozinhos não

seriam suficientes para dar sentido ao que pretende a publicidade, mas em conjunto, inclusive com

o  texto  verbal,  garantem a  associação  a  uma  ideia  de  brasilidade  e  de  celebração  do  futebol

culturalmente estabelecida na sociedade.

Quando passamos ao que representam essas figuras simbolicamente, percebemos que nem

os objetos, nem as cores são escolhidos sem um objetivo. Inclusive, no caso da publicidade, muitas

vezes,  é  na  mensagem  simbólica  que,  segundo  Monnerat  (2013),  nos  deparamos  com  a

intencionalidade do ato de linguagem. As cores verde e amarelo – culturalmente associadas à pátria

brasileira – como principal pano de fundo da imagem prontamente remetem à brasilidade e à nação

brasileira. As cores aparecem em traços que se assemelham a confetes e serpentinas convocando seu

interlocutor a fazer referência ao carnaval, festa tipicamente brasileira. A cor vermelha presente no

carro da FIAT, além de ser a cor característica da marca e fazer uma alusão à sua logo, parece

propor que a marca é tão brasileira que a cor vermelha junto com o amarelo e o verde ajudam a

remeter à ideia de brasilidade, como se já tivéssemos incorporado o vermelho e, consequentemente,

a marca FIAT ao imaginário da nação.
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Portanto, ao reunir elementos e cores que remetem a brasilidade a festas populares é possível

perceber que uma das intenções da publicidade é provocar o espírito de festividade do brasileiro e

relacionar esse espírito à marca que é patrocinadora de um evento que seria a cara do Brasil, a Copa

das Confederações. 

Essa percepção é amplamente conectada à cultura brasileira, à visão de mundo partilhada

pelo interlocutor dessa publicidade. Pode-se dizer que, com base nessa representação social de que

o povo brasileiro  é  festeiro  e  amante  do  futebol,  a  FIAT utiliza  como estratégia  de sedução e

persuasão as festividades e o futebol para chegar à ideia de convocação do povo para celebrar o

futebol e a Copa das Confederações 2013 comprando os carros FIAT, associando-os ao sentimento

de felicidade e exibindo-os nas ruas. 

A logo em prata e vermelho da FIAT, que é uma marca tradicional no Brasil, é facilmente

recuperada  pelo  interlocutor  da  publicidade  que  já  estabelece  significados  em  um  primeiro

momento. Assim que se percebe a logo, já é possível entender que se trata de uma publicidade de

uma marca de carros famosa no Brasil.

No plano visual, o anúncio publicitário da FIAT apresenta a imagem de dois carros da marca

em um tamanho maior que o dos demais desenhos, de modo que se destaquem na publicidade.

Quanto às cores, a predominância do verde e amarelo é clara, remetendo à brasilidade, mas as cores

azul e branco também aparecem fazendo referência às cores da bandeira do Brasil. Inclusive, as

letras do texto verbal presentes na publicidade estão na cor branco, assim como o texto verbal

presente na bandeira do Brasil – são as palavras de ordem a comandar as ações do povo brasileiro.

Como pano de fundo, as serpentinas parecem formar o desenho dos calçadões de Copacabana,

também símbolo de brasilidade socialmente estabelecido.

O enquadramento mostra tanto o texto verbal quanto a imagem dos carros centralizados,

chamando a atenção especialmente para estes elementos no anúncio. Nessa direção, até mesmo o

texto verbal tem uma configuração plástica interessante. As letras da enunciação-fonte “Vem Pra

Rua”  aparecem em caixa  alta,  posicionadas  no  centro  do  anúncio  publicitário,  o  que  chama a

atenção do TU interpretante. 

Outros elementos como o pandeiro, o violão e as cornetas reforçam a ideia de celebração e

festa presentes na publicidade, porém só é possível a associação da convocação à celebração da

Copa das Confederações no comercial televisivo, que, além da imagem e do texto escrito, dispõe de

um jingle musical – apresentado em seção anterior desta dissertação. 

No comercial televisivo, com duração de um minuto aproximadamente, notamos crianças

jogando futebol e adultos sorridentes, vestidos com as cores do Brasil, agitando bandeiras verdes e

amarelas,  reunidos em volta  de televisões,  dos carros FIAT e tomando conta das ruas em uma
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espécie de celebração pelo futebol e pelo Brasil.

Na  publicidade,  nada  que  remeta  a  futebol  aparece  na  imagem,  além da  corneta,  mais

comum nos campos em que se pratica o esporte. Ou seja, apesar de a imagem ser reveladora e

ajudar  a construir  os  sentidos possíveis  para o entendimento da publicidade em sua totalidade,

também é necessário recorrer ao anúncio televisivo.  Portanto,  o texto imagético funciona como

discurso revelando pontos de vista sociais, históricos e culturais, reforçando os sentidos garantidos

pelo  texto  verbal.  Mas  é  recorrendo  também  à  campanha  televisiva  que  os  sentidos,  a

intencionalidade e o momento histórico, época de lançamento da campanha, se tornam ainda mais

claros.

Na publicidade da marca de automóveis FIAT que circulou na Internet e nas redes sociais, a

imagem estende a significação do texto verbal e vice-versa, contribuindo para a formação de seu

sentido global. A imagem esclarece a significação do texto verbal, ao mesmo tempo em que o texto

verbal  limita  e  detém  a  “cadeia  flutuante  de  sentido”  da  imagem,  conforme  Barthes  (1990),

apontando para o modo de leitura privilegiado no texto verbo-visual.

Percebemos, então, que o sujeito comunicante da publicidade, na encenação discursiva, tem

a  iniciativa  de  jogar  com as  representações  sociais  relativas  ao  povo  brasileiro,  culturalmente

construídas – principalmente através do texto imagético – para gerar um sentimento de brasilidade,

também atribuído à  marca  de  automóveis,  na  garantia  de  sua  finalidade  principal:  promover  e

aumentar a venda dos carros FIAT.

Já no texto verbo-visual que circulou pelas redes sociais em 2013 –  do domínio político,

relacionado às manifestações populares – e que faz referência à publicidade da FIAT, com algumas

alterações  significantes  no  texto  verbal  as  quais  a   situam em um contexto  diferente,  também

percebemos a importância da análise conjunta do texto verbal e do texto imagético. O texto verbo-

visual,  apesar  de  utilizar  ícones  presentes  também  na  publicidade  da  FIAT  para  exaltar  um

sentimento  de  brasilidade,  os  toma  com  outro  propósito,  para  associá-los  às  manifestações

populares.
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Imagem 13: Texto verbo-visual que circulou na rede social “Facebook”.

Fonte: www.facebook.com. Acesso em: novembro de 2013.

A princípio,  pela  semelhança,  é  possível que identifiquemos o texto verbo-visual  com a

publicidade da FIAT, em razão dos elementos comuns presentes, como o confete, as cores verde e

amarela e o texto verbal “Vem Pra Rua”. Ao atentarmos, contudo, para o texto verbal em letras

menores e para a imagem da máscara símbolo do grupo Anonymous no canto direito e na logo no

canto  esquerdo,  percebemos  que  esse  texto  verbo-visual  é  inserido  em  outro  contexto

sociodiscursivo – político – com o propósito de convocar  cada vez mais brasileiros a saírem das

redes sociais para protestar nas ruas.

No período das manifestações populares de 2013, muitos textos verbo-visuais circularam

pelas  redes  sociais  criticando,  apoiando  ou  satirizando  as  manifestações,  os  manifestantes  e  a

resposta do governo. Nesse texto verbo-visual, é por meio do texto verbal “Sai do Facebook e vem

pra rua protestar” que, com clareza, percebemos sua real intencionalidade. A contraparte verbal do

texto verbo-visual, além de estar centralizada e em evidência, atua diretamente sobre a convocação

do leitor para participar das manifestações populares de 2013. Também é possível determinarmos o

destinatário idealizado desse texto a partir do texto verbal, que é principalmente o brasileiro que

vive conectado às redes sociais –  como exposto anteriormente no quadro referente à enunciação

“Vem Pra Rua” do domínio político, o TUd é o cidadão que tem consciência da importância dos

protestos, mas continua só nas redes sociais.

Em um primeiro momento,  ao analisarmos a parte visual do referido texto verbo-visual,

observamos, sob a égide da denotação as seguintes imagens: os confetes e serpentinas e o rosto do

representante do grupo Anonymous simbolicamente reproduzido na logo da FIAT, substituindo o
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nome da marca, além de aparecer também no canto direito da imagem na cor branca em segundo

plano à direita, quase que como uma imagem subliminar.

Quando atentamos para o que essas imagens revelam simbolicamente, de modo conotativo,

percebemos  que  o  texto  verbo-visual  do  domínio  político  faz  referência  direta  à  campanha

publicitária da marca FIAT,  através da imagem e do texto verbal, mas a subverte com algumas

modificações muito significativas e intencionais. 

As imagens do texto verbo-visual,  por  exemplo,  são importantes  na garantia  do sentido

pretendido,  porque  embora  retomando  a  publicidade  da  FIAT  e  o  sentimento  de  brasilidade

correspondente, o fazem no sentido da subversão comprovada pela presença da máscara do grupo

Anononymous, tanto no canto direito do texto verbo-visual quanto no lugar da logo da FIAT. Sendo

assim,as  imagens  confirmam  a  mudança  de  domínio  discursivo  do  texto  verbo-visual  –  do

publicitário ao político –  e revelam a alteração dos sujeitos do ato de linguagem – o EUe é o grupo

Anonymous e o TUd  é o cidadão que precisa sair das redes sociais para se manifestar nas ruas.

Já no âmbito do texto verbal, a subversão ocorre por meio do emprego da enunciação-fonte

“Vem Pra  Rua”  antecedida  pela  oração  “Sai  do  Facebook”  e  “Protestar”.  A subversão  ocorre

justamente porque a retomada do sentimento de brasilidade promovido pelo anúncio publicitário,

agora ratificada,  aponta para um sentido de convocação,  união e de pertencimento próprios ao

contexto  das manifestações.

Apesar de configurarem encenações discursivas diferentes com outras finalidades, intenções

e sujeitos, por exemplo, conseguimos identificar o uso de elementos comuns tanto no texto verbo-

visual do anúncio publicitário quanto no texto verbo-visual das manifestações, a saber: no plano

visual,  as  cores  verde,  amarela  e  azul  predominantes,  que  também  remetem  a  uma  ideia  de

brasilidade; os confetes e as faixas que remetem às serpentinas também fazendo referência às festas

populares, principalmente ao carnaval; no plano verbal, temos a presença da enunciação-fonte “Vem

Pra  Rua”,  assim  como  a  permanência  do  seu  posicionamento  centralizado,  em  evidência.  As

semelhanças nos mostram que tanto uma mesma imagem – como a de um confete de carnaval –

quanto um texto verbal – como o “Vem Pra Rua”, inscritos em encenações discursivas diferentes,

podem apontar para sentidos diversos.

Portanto, apesar do texto verbo-visual do domínio político recuperar a ideia de brasilidade

através do uso de imagens como a da serpentina, do confete e as cores que remetem à bandeira do

Brasil, também presentes na publicidade da FIAT, nesse caso, é especialmente com a presença do

texto verbal que percebemos sua intencionalidade. Enquanto os confetes e serpentinas e as cores

verde e  amarelo também apontam para uma ideia  de festividade,  como na publicidade,  a parte

verbal aponta claramente para o contexto dos protestos e da necessidade de as pessoas saírem das
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redes sociais e chegarem às ruas, numa celebração agora pelo engajamento do brasileiro.

No texto verbo-visual do domínio político, a imagem e o texto verbal funcionam juntos, se

complementam para a garantia do sentido geral do texto verbo-visual e, por vezes, o texto verbal

vem a suprir carências expressivas da imagem, conforme Barthes (1990).

[2]

“O Gigante Não Está Mais Adormecido/ 
O Gigante Acordou”

A  análise  das  enunciações-fonte  “O  Gigante  Não  Está  Mais  Adormecido/O  Gigante

Acordou” em textos verbo-visuais também segue os mesmos parâmetros e referencial teórico da

análise dos textos referentes à enunciação-fonte “Vem Pra Rua”. O deslizamento entre os domínios

publicitário e político também ocorre e, do mesmo modo, a análise dos textos verbo-visuais da peça

publicitária da marca de uísque escocês Johnnie Walker leva em conta a configuração linguístico-

discursiva em dimensão verbal e a imagem visual – em âmbito não verbal – na compreensão de

intencionalidades envolvidas no ato de linguagem.
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Imagem 14: Publicidade da marca de uísque escocês Johnnie Walker no Brasil

Fonte: www.facebook.com/johnniewalkerbrazil

No que diz respeito ao eixo verbal, materialidade linguística da publicidade da marca de

uísque escocês Johnnie Walker, a enunciação-fonte “O Gigante Não Está Mais Adormecido” e o

texto  em inglês  que  a  acompanha “Keep walkin,  Brazil”  pretendem qualificar  positivamente  o

consumidor brasileiro – o TUi da publicidade – e provocar uma identificação com a marca, em

sentido amplo. É com a análise do texto verbo-visual como um todo que podemos compreender que

esse gigante é na verdade o Brasil –  na figura do Pão de Açúcar que se transforma em um gigante

de pedra –, uma economia em crescimento e um  mercado em potencial para a marca, na época. 

Ao  analisarmos  o  texto  imagético  da  publicidade,  tomando  a  parte  pelo  todo,  algumas

figuras presentes nos remetem ao Brasil – o Pão de Açúcar, a Baía de Guanabara –, por retratarem

paisagens tipicamente cariocas que servirem como símbolos do país mundo afora. Essas figuras e

suas maneiras de construir sentidos ajudam a confirmar que o “gigante” mencionado na mensagem

linguística é o Brasil e, mais especificamente, o seu povo. O gigante em uma posição que reflete um

movimento para a frente, em uma espécie de caminhada, reforça a ideia expressa em dimensão

verbal de que o gigante “despertou”, “acordou”. Juntamente com a identificação do contexto no

qual a publicidade se insere – fortalecimento da economia brasileira e o investimento da marca de

uísque  no  mercado  do  país  na  época  –  passamos  a  compreender  melhor  as  estratégias  e

intencionalidades utilizadas na encenação discursiva. 
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Ao observarmos a imagem literal, denotativa, da publicidade de uísque, logo percebemos a

figura de um gigante de pedra. Não desinteressadamente, a logo da marca de uísque é um homem

em uma posição que expressa um movimento para frente, típico de alguém que está andando, assim

como o gigante de pedra do anúncio, na figura do Pão de Açúcar. Do mesmo modo, o slogan da

marca reproduzido mundialmente é “Keep Walking”, que em tradução livre significa “Continue

andando”, o que justifica a imagem de um homem caminhando avante – assim como na logo da

marca de uísque escocês. 

Portanto, analisando em conjunto o texto verbal e imagético da publicidade, nos deparamos

com o seu sentido mais  global:  a  marca  de uísque vê o Brasil  como um agigantado potencial

consumidor de seus produtos e se utiliza de estratégias para garantir uma identificação com o país e

atingir sua intencionalidade.

Quando  passamos  ao  que  representam  essas  figuras  simbolicamente,  percebemos  que

nenhuma foi escolhida aleatoriamente. A começar pelo gigante de pedra, percebemos que se trata de

uma clara referência à logo da marca de uísque. Além disso, como o gigante tem o corpo formado

pelo Pão de Açúcar – uma paisagem típica do Rio de Janeiro e, consequentemente, representativa

do Brasil – , logo fazemos a associação de que a marca quer se aproximar do país em questão e

promover uma identificação, como se dissesse que a marca de uísque escocês quer também ser um

pouco brasileira.

No plano visual, a publicidade da marca Johnnie Walker é mais “realista” ao se aproximar

da  fotografia,  mas  insere  modificações  na  paisagem,  como  o  gigante,  gerando  novos  sentidos

simbolicamente construídos. Pela aproximação com a fotografia, o jogo de cores é dado pelo azul

claro do céu – e a opção de retratar um dia bonito com sol, que culturalmente nos remete aos dias

ensolarados tipicamente cariocas –, o azul um pouco mais escuro das águas da Baía de Guanabara e

o  cinza/grafite  presente  no  relevo  do  Rio  de  Janeiro.  E  essa  imagem  do  Rio  de  Janeiro  é

representativa do Brasil, sendo símbolo, inclusive, do país no exterior.

O enquadramento mostra que tanto o texto verbal quanto a imagem do gigante de pedra se

encontram em evidência, chamando a atenção para estes elementos no anúncio. Mesmo o texto

verbal tem uma configuração plástica interessante.  As letras garrafais em branco e “Brazil” em

amarelo chamam atenção em meio à abundância de azul da paisagem. 

No comercial televisivo, com duração de um minuto e quinze segundos, aproximadamente, e

que nos ajuda a compreender melhor a intenção da publicidade, notamos pessoas andando de carro

pelas  ruas  do  Rio  de  Janeiro  e  admirando  as  paisagens  da  cidade,  até  que  a  terra  começa  a

estremecer  e  o Pão de Açúcar  vai  se transformando em um gigante de pedra que acorda e  sai

andando em meio à Baía de Guanabara, representando essa ideia de que o Brasil se levanta para o
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progresso, para o crescimento, capitaneado pela marca.  No texto verbo-visual da publicidade, não

há uma referência direta ao fato de que o gigante de pedra presente na imagem seja o Pão de

Açúcar. Sendo assim, para chegarmos a essa conclusão também recorremos ao comercial televisivo

da marca. 

Ainda que tenhamos recorrido também ao comercial televisivo, o texto imagético, por si só,

funciona como discurso revelando outras perspectivas e intencionalidades, estendendo o sentido do

texto verbal.  É unindo a ideia de um gigante que não está mais dormindo, revelado pelo texto

verbal, em consonância com o texto imagético, que entendemos que o gigante é o Brasil que abre

sua economia e mercado para a entrada da marca de uísque no país.

  Portanto, a imagem estende a significação do texto verbal e vice-versa, contribuindo para a

formação do sentido global da publicidade. O texto verbal esclarece a significação da imagem e

vice-versa apontando para o modo de leitura privilegiado no texto verbo-visual da publicidade, ao

mesmo tempo em que o texto verbal delimita os sentidos possíveis.

Quando passamos ao exame da enunciação-fonte  “O Gigante  Acordou” no texto verbo-

visual,  que circulou pelas  redes sociais  em 2013, percebemos que apesar  de utilizar  elementos

também presentes na publicidade da marca Johnnie Walker para fazer referência ao Brasil, ele os

toma com outro objetivo, para associá-los às manifestações populares de 2013.

Imagem 15: Texto verbo-visual que circulou na Internet no período das manifestações de 2013.

Fonte: www.facebook.com/ogiganteacordou
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Em um primeiro momento, também identificamos no texto imagético, a referência ao vídeo

da campanha publicitária da marca de uísque Johnnie Walker. Essa referência é identificada pela

imagem de um “gigante de pedra” se levantando – que sabemos se tratar do Pão de Açúcar –,

metonímia de Brasil. No entanto, percebemos também que uma alteração foi feita na imagem e que

esse “gigante de pedra” aparece segurando uma bandeira do Brasil – deixando ainda mais claro

quem de fato é esse “gigante”. 

Ao recorrermos ao texto verbal,  evidenciamos em letras brancas menores a presença da

oração:  “Preparem-se  políticos  inertes  e  corruptos”,  além  da  enunciação-fonte  “O  Gigante

Acordou!”  centralizada  em  letras  garrafais  amarelas.  Logo,  recuperamos  o  contexto  das

manifestações populares brasileiras e identificamos alguns dos sujeitos implicados no contexto das

manifestações na mensagem proferida – políticos inertes e corruptos. Agora, a intenção principal do

texto verbo-visual, após analisarmos tanto um componente quanto outro, é “reiterar” que o Brasil –

na figura do gigante – acordou para se manifestar contra os problemas políticos e sociais da nação.

Ao analisarmos o seu texto imagético, de maneira literal, denotativa, observamos alguns dos

mesmos elementos presentes na publicidade da Johnnie Walker: o gigante formado pelo Pão de

Açúcar, só que agora em zoom – mais destacado –, a Baía de Guanabara e o relevo do Rio de

Janeiro. De maneira conotativa, simbólica, percebemos que a imagem do Pão de Açúcar é utilizada

propositalmente como referência ao Brasil – por ser reconhecido mundialmente –, e o fato de esse

gigante se levantar é expressivo em relação ao contexto das manifestações brasileiras – já que após

longos anos sem manifestações grandes no país o povo comparece em massa às ruas para protestar.

A bandeira, como dito anteriormente, reforça a ideia de brasilidade e de que o gigante que acordou é

brasileiro.  Implicitamente,  o  ato  de  segurar  uma bandeira  representa  uma honra,  o  orgulho de

representar  o  país  em questão,  o  que  também é  reforçado  pela  própria  fórmula  discursiva  “O

Gigante Acordou” em referência – como já dito – ao país.

Quando analisamos o texto imagético de maneira conotativa  percebemos que o texto verbo-

visual do domínio político faz referência direta à campanha publicitária da marca de uísque escocês

Johnnie  Walker.  Seja  através  dos  elementos  também utilizados  na  imagem da  publicidade  –  a

paisagem do Rio de Janeiro e o próprio gigante de pedra –, ou mesmo pelo próprio texto verbal, é

possível recuperarmos os sentidos construídos na publicidade, agora ressignificando-os. Enquanto

no texto verbo-visual do anúncio publicitário a principal intenção é promover a identificação da

marca Johnnie Walker com o Brasil e aumentar as vendas dos seus produtos no país, no texto verbo-

visual do domínio político, a intenção principal é “reiterar” que o Brasil – na figura do gigante –

acordou para se manifestar contra os problemas políticos e sociais da nação, reforçando o impacto

das manifestações de 2013 no Brasil e do poder de mobilização do povo brasileiro. 
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[3]

“Não Vai Ter Copa”

Conforme mencionado anteriormente neste trabalho, a enunciação-fonte “Não Vai Ter Copa”

circulou apenas no domínio discursivo político como uma ameaça à Copa do Mundo FIFA 2014,

marcando o segundo momento das manifestações populares. Sendo assim, a circulação da referida

enunciação também gerou um texto verbo-visual bastante significativo e a análise conjunta do texto

verbal e do texto visual referentes a ele também acrescenta ganhos ao sentido global da encenação

discursiva.

Imagem 16: Texto Verbo-Visual retirado da Internet sobre os protestos contra a Copa do Mundo

Fonte: www.facebook.com/anonymousbr
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Em um primeiro momento, ao analisarmos o texto verbo-visual em questão sob o escopo da

denotação, notamos do lado esquerdo da imagem a máscara do personagem “Annonymous” do

filme “V de Vingança”22 e, em oposição, do lado direito da imagem, o rosto da presidente Dilma

Rousseff, de modo que um está em posição de desafio em relação ao outro – tal como nos cartazes

promocionais das lutas de MMA23, o que confirma o tom de embate, confronto entre as duas partes.

Além dessas imagens, temos também ao centro o texto verbal “A guerra está declarada! Não adianta

me censurar!  Eu já disse que não vai ter  copa!” em letras garrafais  e,  ao fundo, a imagem da

bandeira do Brasil, do símbolo da Copa do Mundo ressignificado e de um fogo (que nos remete à

cena das manifestações em que manifestantes mais radicais puseram fogo em bandeiras do Brasil e

em latas de lixo).

No que diz  respeito  à  mensagem linguística do texto verbo-visual,  temos a presença da

enunciação-fonte  “Não  Vai  Ter  Copa”  que,  embora  funcionando  dentro  de  um  texto  mais

desenvolvido – junto com “A guerra está declarada!”,“Não adianta me censurar!” e “Eu já disse!” –

é significativa para o período das manifestações populares de 2013 e de 2014 no Brasil – pois se

torna  uma enunciação cristalizada  e  reconhecida  –  e  confirma o  tom ameaçador  do texto.  Em

sentido amplo, o texto verbal quer deixar claro que o povo brasileiro – na figura do “Anonnymous”

–  não  estava  satisfeito  com a  política  do  país,  mais  especificamente  com a  presidente  Dilma

Rousseff, e que faria o que fosse possível para que a Copa do Mundo FIFA 2014 não ocorresse,

pois,  com  tantos  problemas  sociais  no  país,  o  investimento  na  Copa  teria  sido  um  gasto

desnecessário. 

Quando passamos à análise da parte visual do texto, sob o escopo da conotação, percebemos

que as imagens confirmam o tom de conflito e ameaça presentes no texto verbal, mas completam o

seu sentido.  As imagens presentes no texto verbo-visual apontam para sentidos implícitos e muito

relevantes na compreensão do período das manifestações de 2013 e de 2014 no Brasil,  que ora

confirmam  ora  complementam  o  sentido  global  do  texto,  a  saber:  a  imagem  da  máscara  do

“Anonymous”,  do  lado  esquerdo,  e  da  Dilma  Rousseff,  do  lado  direito,  representam,

respectivamente,  o  povo  brasileiro  que  apoia  as  manifestações  e  sua  oposição,  o  governo  –

revelando  visualmente  os  sujeitos  envolvidos  na  produção  do  texto  verbal  “Não  adianta  me

censurar, eu já disse que não vai ter Copa”; a imagem do fogo e da bandeira do Brasil, fazendo

referência  direta  à  cena  das  manifestações,  pois  manifestantes  mais  radicais  ateavam fogo  em

lixeiras  e  até  mesmo na  bandeira  do  Brasil;  e  a  imagem da  taça  símbolo  da  Copa do Mundo
22 No contexto referente às manifestações populares de 2013 e de 2014 o uso da máscara tem ligação direta ao filme

“V de Vingança” (2011), visto que, ainda que a máscara seja uma referência a Guy Fawkes, ela não é recuperada
pela maior parte daqueles que protestaram nas ruas. 

23 Mixed Martial  Arts –  no português,  Artes  Marciais Mistas.  Modalidade conhecida por incluir  tanto  golpes de
combate em pé quanto técnicas de luta no chão.
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ressignificada  –  ao  invés  das  mãos  segurando  uma  bola  representando  o  mundo,  como

originalmente foi pensada, temos, ao invés da bola, um rosto tapado por uma das mãos, em uma

expressão de vergonha, além do dedo médio levantado como uma ofensa – expressa e confirma a

indignação do povo com a realização do evento. 

Mais especificamente, a imagem da Dilma, de certa forma, resume a categoria dos políticos

assim como os  problemas  políticos  atribuídos  à  corrupção e  má gestão  operada  por  eles.  Já  a

imagem da máscara símbolo do grupo “Anonymous”, revela tanto a ligação do grupo ao movimento

e a identificação dos manifestantes com o grupo, no segundo período das manifestações populares,

quanto o desejo de alguns manifestantes esconderem suas identidades, de certa forma. É relevante

colocarmos em discussão o fato de o personagem “Anonymous” no filme “V de Vingança” ser a

favor da anarquia, pois a utilização desse personagem como representante do povo também revela,

grosso  modo,  a  valorização  pelo  povo  brasileiro  de  alguns  ideais  anárquicos,  ainda  que

superficialmente.

O enquadramento da imagem, assim como o jogo de cores claro/escuro são fundamentais

para a garantia do clima de embate entre os dois lados das manifestações. Do mesmo modo, a

organização  das  imagens  dos  rostos  uma  de  frente  para  a  outra  e  o  texto  em letras  garrafais

apresentado ao centro da imagem também reforçam a ideia de oposição, embate, típicos do MMA.

Portanto, a análise conjunta de texto verbal e visual e das contribuições que cada um fornece

dentro  de  suas  possibilidades  de  construção  de  sentido,  nos  permite  acessar  o  contexto  das

manifestações no Brasil,  e a confirmar as intenções do texto verbo-visual do domínio político –

ameaçar o governo, mas também reforçar que o povo é valente e potente e que não vai se calar

perante a tantos problemas sociais e políticos, mesmo que o governo os censure.  

Ainda que as enunciações-fonte “Vem Pra Rua”, “O Gigante Não Está Mais Adormecido/O

Gigante Acordou” e “Não Vai Ter Copa” projetassem uma imagem de Brasil, só foi possível acessá-

la, de fato, após a análise das imagens que circularam em conjunto com as enunciações em tela.

Além  da  Teoria  Semiolinguística  do  Discurso  e  da  Teoria  das  Fórmulas  Discursivas  terem

construído imensamente para a construção do sentido e o entendimento do contexto discursivo,

social, político e histórico que sobredeterminam as enunciações, é a partir da análise das imagens

em conjunto  com o  texto  verbal  –  em textos  verbo-visuais  –  que  identificamos  um perfil  de

brasilidade posto em jogo no período das manifestações de 2013 e de 2014.

Inclusive, a circulação das enunciações-fonte “Vem Pra Rua”, “O Gigante Não Está Mais

Adormecido/O Gigante Acordou” e “Não Vai Ter Copa” em textos verbo-visuais é mais uma prova

de que funcionam como fórmulas discursivas, circulando também nas redes sociais. A capacidade

de essas fórmulas  discursivas,  portanto,  geraram fórmulas derivadas  é mais um fator,  além das
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quatro propriedades propostas por Alice Krieg-Planque (2009) listadas anteriormente, que reforça o

seu estatuto de fórmula. Isso revela que elas são tão cristalizadas e reconhecidas que são capazes de

serem compreendidas mesmo que sofram alterações em seu significante.

Partindo do princípio de que a  fórmula existe também através de múltiplas enunciações

derivadas do qual ela é a cristalização, é preciso frisar que, se a fórmula existe também através de

suas enunciações derivadas, ela não existe fora de uma sequência cristalizada que as condensa,

conforme  Alice  Krieg-Planque  (2009).  Na  próxima  seção,  faremos  um  breve  apanhado  das

derivações  mais  relevantes  para  o período das  manifestações  populares  de  2013 e de  2014 no

Brasil:“Vem Pra Urna” e “Vai Ter Copa” - fórmulas derivadas das fórmulas de origem “Vem Pra

Rua” e “Não Vai Ter Copa”, respectivamente.

3.4 As Enunciações-derivadas “Vem Pra Urna” e “Vai Ter Copa”

Após a constatação de que as enunciações-fonte “Vem Pra Rua”, “O Gigante Acordou” e

“Não Vai Ter Copa” são, de fato, fórmulas discursivas nos termos de Krieg-Planque (2009), o seu

reconhecimento, notoriedade e uso na época fizeram com que derivações fossem surgindo a partir

delas, como pudemos perceber anteriormente com a enunciação “Não Vai Ter Copa”. Deparamo-

nos, porém, com duas principais enunciações-derivadas bastante difundidas no período em questão

–  “Vem Pra Urna” e “Vai Ter Copa” – que revelam uma intertextualidade muito significativa para a

compreensão do período das manifestações no Brasil de 2013 e de 2014. 

A enunciação “Vem Pra Urna” é derivada da enunciação-fonte “Vem Pra Rua” e foi criada

em uma campanha lançada pelo TSE (Tribunal  Superior  Eleitoral)  em 2014, como resposta  ao

período de manifestações no Brasil. Com a hashtag “vempraurna” e o mote “Seu voto vale o Brasil

inteiro”, a página oficial do TSE nas redes sociais procura se aproximar dos eleitores brasileiros,

especialmente os jovens, a fim de conscientizá-los de que votar é um exercício de cidadania e de

que é por meio do voto que os brasileiros podem se fazer ouvir.

Já a enunciação-derivada “Vai Ter Copa” foi lançada pelo PT (Partido dos Trabalhadores),

em sua página nas redes sociais, em janeiro de 2014, como resposta à enunciação-fonte “Não Vai

Ter Copa”. Essa enunciação foi muito utilizada pela mídia às vésperas da Copa do Mundo FIFA

2014  para  afirmar  que  o  evento  ocorreria,  reforçando  que  os  investimentos  em  estádios,  em

infraestrutura, já haviam sido feitos e até o povo já estava entrando no clima do acontecimento. 

Portanto, para uma melhor compreensão desse diálogo entre as enunciações-fonte “Vem Pra

Rua” e “Não Vai Ter Copa” e suas enunciações-derivadas “Vem Pra Urna” e “Vai Ter Copa” fez-se
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necessário recorrermos ao conceito de intertextualidade.

O conceito,  introduzido na década de 1960 pela  crítica literária  francesa  Julia  Kristeva,

apesar de ter surgido no interior da Teoria Literária, é incorporado por outras teorias na medida em

que se entende que todo texto revela uma relação radical de seu interior com seu exterior, ou seja,

que um texto não pode ser compreendido em sua totalidade de maneira isolada.

Em 1929, Bakhtin já postulava que o texto não existe ou pode ser avaliado sem levar em

consideração outros textos e o diálogo entre eles, ou seja, não deve ser analisado isoladamente.

Maingueneau  (1976,  p.  39)  afirma  o  mesmo  e  entende  que  o  intertexto  constitui  um  dos

componentes  principais  das  condições  de  produção  -  “um discurso  não  vem ao  mundo  numa

inocente solitude, mas constrói-se através de um já-dito em relação ao qual toma posição.”.

Nesta  dissertação,  privilegiamos  o  conceito  de  intertextualidade  de  acordo  com  Koch

(2012).  De  maneira  geral,  segundo  ela  há  dois  principais  tipos  de  intertextualidade:  a

intertextualidade ampla e a  stricto sensu.  A intertextualidade ampla se refere à presença do outro

naquilo  que  dizemos  (escrevemos)  ou  ouvimos  (lemos),  e  está  presente  em  todo  e  qualquer

discurso.  Já  a  intertextualidade  stricto  sensu ocorre  quando  a  presença  de  um  intertexto  é

identificada. 

Mais  especificamente,  a  intertextualidade  stricto  sensu ocorre  quando  um  texto

anteriormente produzido e parte da memória social de uma coletividade ou da memória discursiva

dos interlocutores está inserido em outro texto. Portanto, a partir do momento em que identificamos

que existe uma referência a um outro texto nas enunciações “Vem Pra Urna” e “Vai Ter Copa”, nos

mobilizamos para recuperar e compreender qual a intenção, motivação e sentido desse diálogo.

Portanto, a intertextualidade stricto sensu parece dar conta de nossos questionamentos.

Os dois principais tipos de intertextualidade englobam diversos outros tipos, cada qual com

suas características próprias. A intertextualidade implícita, mais especificamente, se dá quando em

um texto se introduz um intertexto alheio – sem que seja feita uma menção explícita de sua fonte –

com o objetivo de seguir  e confirmar sua orientação argumentativa,  ou se contradiz,  questiona,

ridiculariza ou argumenta em sentido contrário, segundo Koch (2012). 

No primeiro caso, encontramos paráfrases mais ou menos próximas do texto-fonte, o que

para Grésillon e Maingueneau (1984) recebe o nome de captação. No segundo caso, em que a

intertextualidade aparece com o propósito  de questionar,  contradizer  ou argumentar  em sentido

contrário, incluem-se enunciados parodísticos e/ou irônicos, apropriações,  reformulações de tipo

concessivo, inversão da polaridade afirmação/negação, entre outros, nos termos de Koch (2012). Já

para Grésillon e Mainguenau (1984), esses são casos de subversão. 
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Nas enunciações-derivadas “Vem Pra Urna” e “Vai Ter Copa” a subversão é o que parece

ocorrer,  pois  se  retomarmos  o  contexto  das  manifestações  de  2013  e  2014  no  Brasil  logo

retomaremos as enunciações-fonte “Vem Pra Rua” e “Não Vai Ter Copa”. Essa referência não se dá

aleatoriamente,   promovendo então uma batalha discursiva,  direcionando a enunciação-derivada

para uma contra-argumentação da enunciação-fonte. O “Vem Pra Urna” rebate o “Vem Pra Rua”

como que mostrando que a solução para os problemas do país seria ir às urnas e não para a rua. O

“Vai Ter Copa” mais claramente contradiz, argumenta em sentido contrário, afirmando que a Copa

do Mundo vai acontecer, diferentemente da ameaça na enunciação-fonte “Não Vai Ter Copa”. Ou

seja, temos dois casos de subversão, nos termos de Koch (2012).

Com a aproximação das eleições, que ocorreriam em outrubro de 2014, o governo brasileiro

se apoderou da enunciação-fonte amplamente utilizada pelo povo e criou a enunciação-derivada

“Vem  Pra  Urna”.  Ela  funciona  como  uma  resposta  –  do  governo  –  que  retoma  o  que  sua

enunciação-fonte representa e possibilita uma aproximação com o contexto das manifestações, de

modo que revela  que o governo não ignora os acontecimentos recentes.  A enunciação-derivada

prontamente nos remete à “Vem Pra Rua”, porém passa a representar a voz do outro extremo no

contexto das manifestações, o poder público. Com a proximidade das eleições, que ocorreriam em

outubro de 2014, o governo brasileiro se apropriou da enunciação-fonte “Vem Pra Rua” criando a

enunciação-derivada “Vem Pra Urna” como forma também de se aproximar das manifestações e

não ignorar os acontecimentos recentes.

Ao alegar que a melhor maneira de mudar tais situações de corrupção e  altas tarifas nos

transportes  públicos  seria  nas  urnas  de  eleição  e  não  na  rua,  o  governo  procurou,  através  de

propagandas televisivas, cartilhas do TSE, e cartazes publicitários, reforçar a enunciação-derivada

“Vem Pra Urna” de modo a frear as manifestações e a conscientizar o povo.

Tal  enunciação-derivada  foi  muito  divulgada  pelas  mídias  de  todo  o  país,  através  de

propagandas televisivas com o apoio de artistas famosos, inclusive divulgando a “hashtag” “Vem

Pra Urna”, mas, apesar disso, não ganhou tanta notoriedade como a enunciação-fonte “Vem Pra

Rua”, tão amplamente utilizada pelo povo brasileiro. De qualquer maneira, a enunciação revelou

propriedades  típicas  da  fórmula  discursiva  e  pode  ser  considerada  uma  fórmula  derivada,  por

também  ter  se  cristalizado,  por  ser  um  referente  social,  por  se  inscrever  em  uma  dimensão

discursiva e gerar polêmicas. A fórmula derivada “Vem Pra Urna”, porém, foi muito mais utilizada

pelo governo brasileiro para frear as manifestações e promover as Eleições 2014 – como forma de

reivindicação legal – do que pelo povo brasileiro. 

Já a enunciação-derivada  “Vai  Ter Copa”,  enunciada pelo PT, revela  um interesse dessa

entidade em reciclar e retomar positivamente, em seu proveito, a enunciação-fonte “Não Vai Ter
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Copa”.  Ao  se  valer  da  enunciação  “Não  Vai  Ter  Copa”,  amplamente  reproduzida  pelo  povo

brasileiro que foi às ruas protestar contra medidas do governo em vigência, o partido se mostra

ciente das manifestações que ocorreram no Brasil e gera uma réplica – “Vai Ter Copa” – exaltando

os benefícios dos investimentos que foram trazidos por intermédio do evento e afirmando que, de

fato, a Copa ocorreria. Também propagado através das redes sociais, a enunciação-derivada “Vai

Ter Copa” procurava se aproximar dos jovens e dos usuários da rede social, parcela que compareceu

em peso às manifestações no Brasil. 

Após analisar a enunciação-fonte “Não Vai Ter Copa”, podemos concluir que esse é o lema

do povo que serve como ameaça  ao Governo de  que a  copa poderia  ser  atrapalhada devido a

protestos e manifestações. Já sua enunciação-derivada “Vai Ter Copa”, por outro lado, foi criada

pelo  governo  vigente,  que  se  apropria  do  referente  social  de  sua  enunciação  de  origem  para

responder e afirmar que,  independente das ameaças, a Copa ocorreria.

Nesses casos de intertextualidade implícita, ainda é importante que o leitor/ouvinte do texto

em questão seja capaz de reconhecer e recuperar a presença do intertexto, pela ativação do texto-

fonte em sua memória discursiva. A construção de sentido será prejudicada caso o leitor/ouvinte não

seja capaz de recuperar esse texto-fonte, principalmente nos casos de subversão, ou contradição,

argumentação contrária. 

Segundo Koch  (2012),  o  termo “détournement”,  cunhado  por  Grésillon  e  Maingueneau

(1984), seria capaz de englobar muitos casos de intertextualidade implícita. Segundo Grésillon e

Maingueneau, o détournement consiste em “produzir um enunciado que possui marcas linguísticas

de  uma  enunciação  proverbial,  mas  que  não  pertence  ao  estoque  dos  provérbios

reconhecidos”(p.114). 

Segundo Grésillon e Maingueneau (1984), existiriam um “détournement” do tipo lúdico e

outro do tipo militante. O “détournement” do tipo lúdico diria respeito a um jogo com a sonoridade

das palavras, que não estejam a serviço de uma manobra política ou ideológica. 

Já o “détournement” do tipo militante visa dar autoridade a um enunciado, a confirmá-lo –

também chamado de  captação (Koch,  2012) – ou a  destruir  aquela  do provérbio  em nome de

interesses das mais diversas ordens – também chamado de subversão (Koch, 2012) – como, por

exemplo, fazer com que o interlocutor ative o enunciado original para argumentar a partir dele, ou

então ironizá-lo, ridicularizá-lo, contraditá-lo, adaptá-lo a novas situações, ou orientá-lo para um

outro  sentido,  diferente  do  original.  É  o  que  ocorre  em algumas  enunciações  analisadas  nesta

dissertação.  Observamos  na  enunciação-derivada  “Vem  pra  Urna”,  por  exemplo,  um  caso  de

subversão  em  que,  a  partir  da  ativação  da  enunciação-fonte  “Vem  Pra  Rua”,  constrói-se  uma

argumentação.  O mesmo ocorre com a enunciação-derivada “Vai  Ter  Copa” que,  ao ativar  sua
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enunciação-fonte “Não Vai Ter Copa”, procura contraditá-lo. 

Enquanto Grésillon e Maingueneau (1984) concordam que o “détournement” do tipo lúdico

e militante sejam diferentes, pois o tipo lúdico seria isento das intenções políticas e ideológicas

presentes apenas  no tipo militante,  Koch (2012) argumenta que todo tipo de “détournement” é

militante. Isso porque, em maior ou menor grau, o “détournement” sempre vai orientar a construção

de novos sentidos pelo interlocutor. Koch  (2012)  propõe,  então,  a  extensão  do  conceito  de

“détournement” às diversas formas de intertextualidade nas quais ocorre algum tipo de alteração ou

adulteração de um texto-fonte. 

Tais operações de retextualização, ou “détournement”, ocorrem por meio de substituição,

quando há alteração de fonemas – como é o caso do “Vem pra Urna” alteração do “Vem Pra Rua”;

acréscimo, por formulação adversativa ou por inversão de polaridade – como é o caso do “Vai ter

Copa” em resposta ao “Não Vai ter Copa” –, ou supressão e transposição. Analisando o corpus desta

dissertação, as operações de substituição e inversão de polaridade são as mais significativas para o

nosso  estudo,  pois  ajudam a  explicar  o  que  ocorre  de  uma  enunciação  à  outra  em direção  à

compreensão da intencionalidade por trás do ato linguageiro.

A substituição do termo “Rua” por “Urna” na enunciação-derivada “Vem Pra Urna”, como

dito  em  momento  anterior,  não  se  dá  aleatoriamente.  O  uso  do  recurso  contribui  para  a

(re)textualização da  enunciação,  de modo que seja  possível  a  identificação da intertextualidade

presente nela. Na enunciação-derivada “Vem Pra Urna”, além de possível, é esperada a recuperação

da sua enunciação-fonte “Vem Pra Rua” e o que mobiliza, porque colocar em questão o período das

manifestações  populares  de  2013  e  de  2014  é  essencial  para  que  se  chegue  ao  propósito  da

convocação do povo brasileiro para que nas urnas possam democrática e efetivamente operar a

mudança política no Brasil.

Além de a enunciação-derivada “Vem Pra Urna” lançada pelo TSE revelar um interesse

político  em retomar  positivamente  a  notoriedade da  enunciação-fonte  “Vem Pra Rua” utilizada

durante as manifestações, o meio de comunicação escolhido para a divulgação dessa enunciação-

derivada também confirma o intuito da campanha. Ao utilizar as redes sociais, a “hashtag” e a

Internet, para divulgar propagandas e cartilhas, o TSE aponta para o seu público-alvo. A propagação

do uso da enunciação-derivada “Vem Pra Urna” pelo TSE nos mesmos meios em que foi divulgada

sua enunciação-fonte – especialmente a Internet – revela a tentativa de uma aproximação com os

mesmos jovens que protestaram e foram às ruas, tentando convocá-los a votar.  

Portanto, o TSE  se vale das mesmas ferramentas utilizadas pelos movimentos populares no

ano de 2013 e de 2014. O TSE faz uso das redes sociais a seu favor, o principal canal daqueles que

organizaram as manifestações e protestaram contra a corrupção, reciclando e retomando os lemas
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dos movimentos sociais, que aqui denominamos como fórmulas discursivas.

Do mesmo modo,  a  inversão de polaridade  que ocorre  em “Vai  Ter  Copa”,  enunciação-

derivada de “Não Vai Ter Copa” também é intencional e reveladora do contexto das manifestações

em seu segundo momento durante o ano de 2014. O diálogo direto com a sua enunciação-fonte “Não

Vai Ter Copa” deve ser recuperado e assim uma contra-argumentação se estabelece contrariando as

ameaças à realização da Copa do Mundo FIFA 2014. 

Chegamos  então  à  conclusão  de  que  os  “détournements”  têm  principalmente  um  valor

argumentativo, seja ele em menor ou maior grau, pois a alteração de um texto-fonte não se dará sem

um propósito. Interessante é notar também que, com base no mesmo intertexto, é possível muitas

vezes  argumentar em sentidos opostos. É claro que, sendo o mesmo texto-fonte, inserido em dois

contextos  diferentes,  a  orientação argumentativa também será diferente.  De maneira  geral,  tudo

dependerá, evidentemente, do contexto mais amplo em que o texto que sofre o détournement se

encontra inserido, o entorno visual (ilustrações, gráficos, charges, etc.), ou o contexto situacional

imediato ou mediato.
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4. CONCLUSÃO 

Pela  investigação  e  análise  linguístico-discursiva  dos  textos  verbais  e  verbo-visuais

organizados  em  torno  das  enunciações-fonte  “Vem  Pra  Rua”,  “O  Gigante  Não  Está  Mais

Adormecido/ O Gigante Acordou” e “Não Vai Ter Copa” e das enunciações-derivadas “Vem Pra

Urna” e “Vai Ter Copa”, foi possível que chegássemos a algumas conclusões que corresponderam

às nossas expectativas frente aos objetivos e hipóteses propostos inicialmente nesta  dissertação.

Tomando como ponto de partida a materialidade linguística das enunciações “Vem Pra Rua”,

“O Gigante Não Está Mais Adormecido/ O Gigante Acordou” e “Não Vai Ter Copa”, que circularam

nas redes sociais e em cartazes no período das manifestações populares de 2013 e de 2014 no

Brasil,  foi possível acessar também a densidade social, histórica, política e cultural inscrita nas

referidas  enunciações  quando  procedemos  a  uma  análise  linguística-discursiva  das  mesmas,

sobretudo conjugando-as ao exame do material imagético.

A  escolha  de  uma  teoria  como  a  Análise  Semiolinguística  do  Discurso  se  mostrou

importante,  pois  possibilitou  que,  partindo  desse  material  linguístico,  acessássemos  a  situação

comunicativa de cada enunciação e, entrássemos em contato, portanto,  com os contratos e suas

visadas discursivas, as identidades dos sujeitos e os deslizamentos de sentido em cada encenação

discursiva,  produzidos  por  diferentes  estratégias  linguístico-discursivas  em  torno  de  distintos

objetos temáticos. Não só a Semiolinguística foi fundamental para nossas reflexões como também o

diálogo estabelecido entre ela e a teoria das Fórmulas Discursivas, o qual mostrou-se importante à

medida  que  foi  oferecendo  respaldo  teórico-metodológico  às  observações  iniciais  sobre  as

enunciações que motivaram nossa pesquisa, mostrando como se cristalizavam, eram reconhecidas e

reproduzidas com tanto impacto na sociedade.

Além disso,  tornou-se  também fundamental  a  análise  das  imagens  presentes  nos  textos

verbo-visuais que integram o  corpus deste trabalho permitiu a construção dos sentidos de forma

mais completa. Assim, apoiados nos estudos de Barthes (1990), Charaudeau (2013) e Monnerat

(2013) sobre imagem foi possível perceber que, para além do eixo verbal – flagrado em dimensão

linguístico-discursiva –,  o imagético também possui suas formas de construir  sentido e  agregar

significação ao texto, visto que o sentido não é exclusivo da língua. Inclusive, algumas conclusões

abaixo  apresentadas,  só  são  possíveis  de  serem  alcançadas  pelo  exame  das  imagens  que

acompanhavam as enunciações.

Sendo assim, o nosso objetivo de apresentar como se deu a construção de sentido de cada

enunciação  aqui  analisada  no  seio  da  Teoria  Semiolinguística  do  Discurso  foi  atingido,  pois,

conforme fomos  entrando  em contato  com o  processo  de  semiotização  do  mundo,  os  atos  de

113



linguagem e os sujeitos, além dos contratos de comunicação e as encenações discursivas de cada

enunciação, fomos também compreendendo o que representavam e como os sentidos variavam de

acordo  com  cada  encenação  discursiva  em  que  as  enunciações  cristalizadas  eram  utilizadas.

Também foi possível, a partir das enunciações verbo-visuais aqui recortadas, discutir a densidade

histórica do Brasil no período das manifestações populares de 2013 e 2014.

Chegamos, além disso, à conclusão de que tais enunciações se comportaram como fórmulas

discursivas – nos termos de Krieg-Planque (2009) –, pois, no período recortado nesta dissertação,

elas  se  cristalizaram –  foram utilizadas  e  reconhecidas  pelos  brasileiros  no  período referido  –,

funcionaram  como  um  referente  social  –  tornando-se  passagem  obrigatória  ao  se  referir  às

manifestações –, inscreveram-se em uma dimensão discursiva – prontamente revelavam o contexto

político e social  da época das manifestações populares – e geraram polêmicas – por revelarem

visões de mundo diferentes e conflitantes e por tratarem de um assunto por si só polêmico, a saber:

as condições políticas e sócio-econômicas do país. 

Inclusive, a produção das enunciações-derivadas – ou fórmulas derivadas (Krieg-Planque,

2009) – “Vem Pra Urna” e “Vai Ter Copa” a partir das enunciações-fonte – ou fórmulas de origem –

“Vem Pra Rua” e  “Não Vai  Ter  Copa”,  respectivamente,  também reforça o caráter  de fórmula

discursiva das enunciações base desta dissertação, além de mobilizar uma contra-argumentação em

torno das manifestações populares ocorridas no Brasil de 2013 e de 2014 – configurando a resposta

do governo perante os fatos históricos ocorridos à época. Essas enunciações ou fórmulas derivadas,

ao serem (re)enunciadas, recuperam suas enunciações-fonte ou fórmulas de origem e vão além ao

promoverem  novas  construções  de  sentido  e  convocarem  novos  argumentos  para  a  cena  das

manifestações de 2013 e de 2014 no Brasil.

Após nossa análise, com base na Teoria Semiolinguística do Discurso em diálogo com a

teoria das Fórmulas Discursivas e associada aos estudos sobre imagem, pudemos delinear um perfil

referente ao povo brasileiro e ao período das manifestações de 2013 e de 2014, capturado através

das  enunciações-fonte  “Vem  Pra  Rua”,  “O  Gigante  Não  Está  Mais  Adormecido/  O  Gigante

Acordou”  e  “Não  Vai  Ter  Copa”  integradas  pelo  dispositivo  imagético.  No  período  em  tela,

percebemos que os brasileiros, anteriormente reconhecidos como apáticos,  descrentes da política e

das mudanças no Brasil, além de pouco mobilizados socialmente, de maneira geral, tomaram para si

um perfil de esperança, competência e coragem, acreditando serem capazes de mudar nas ruas a

história do país.

É importante lembrarmos que só conseguimos chegar a esse perfil  de brasilidade com a

análise também das imagens que acompanhavam as fórmulas em textos verbo-visuais ou circularam

nas mídias – principalmente nas redes sociais Facebook e Twitter. Algumas marcas de brasilidade só
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se encontravam presentes nas imagens e, em conjunto com o texto verbal, completavam o sentido

global do ato linguageiro. Além de as imagens possuírem sua própria forma de operar sentido e,

muitas vezes, até mesmo  ultrapassarem o sentido do texto verbal, foi através delas que capturamos

traços do povo brasileiro e imagens significativas que remetiam à cultura e à política do Brasil.

Também  foi  através  da  análise  dos  sentidos  contidos  nas  imagens  que  identificamos  ou

confirmamos as intenções das encenações discursivas.

Para  delinearmos  esse  perfil  de  brasilidade  revelado  pelos  textos  verbo-visuais  também

levamos  em  consideração  fatores  sociais,  contextuais,  culturais,  históricos  e  o  teor  das

reivindicações.  Percebemos  que  certas  características  do  povo  brasileiro  à  época  poderiam

estabelecer  um grupo –  dos  brasileiros  do período das  manifestações  de  2013 e  2014 – como

representante desse perfil. Esse grupo dos brasileiros engajados nas manifestações partilha certos

traços e apresenta uma aparente homogeneidade, já que compartilha da visão de que precisa se

mobilizar contra o aumento das passagens do transporte público e contra os problemas políticos e

sociais.  Porém,  sabemos  que  essa  homogeneidade  é  aparente  já  que  a  sociedade  brasileira  é

heterogênea, formada por diversos tipos de indivíduos. Ou seja, a subjetividade de cada indivíduo

faz com que entendam e se pronunciem a respeito dos textos verbo-visuais referentes à “Vem Pra

Rua”, “O Gigante Acordou” e “Não Vai Ter Copa” de maneiras diversas – por mais que as pessoas

tenham se mobilizado por  algo comum. Nas manifestações,  cada uma tem a sua percepção do

movimento e as suas causas próprias de luta.

De  qualquer  modo,  as  fórmulas  discursivas  aqui  analisadas,  ao  serem  enunciadas  por

milhares de brasileiros nas ruas do Brasil, revelaram a existência de um sujeito enunciador engajado

em protestar para mudar a política e os problemas do Brasil. Com isso, podemos atribuir ao povo

brasileiro dos anos 2013 e 2014 um perfil de competência e coragem, porque eles sabem que têm a

habilidade, o poder e os instrumentos para realizar seus objetivos com sucesso. Ou seja, quando os

sujeitos enunciam “Vem Pra Rua”, “O Gigante Acordou” e “Não Vai Ter Copa”, principalmente,

eles têm noção do poder que possuem, como cidadãos brasileiros, para pressionar o governo em

atos e protestos que reivindiquem melhorias políticas e sociais. Os sujeitos enunciadores percebem

que, além de terem a Internet a seu favor, são muitos, em números, capazes de ir às ruas e fazer

valer o direito à manifestação.

Também observamos que novos sentidos significativos para a nossa análise foram gerados a

partir do deslizamento dos contratos comunicativos e dos domínios discursivos – do publicitário ao

político – ocorrido  principalmente diante das fórmulas “Vem Pra Rua” e “O Gigante Não Está Mais

Adormecido/  O Gigante Acordou”. O deslizamento do domínio publicitário para o político é mais

um eixo comum que interliga o nosso corpus, pois além das referidas fórmulas circunscreverem-se
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no contexto das manifestações populares de 2013 e de 2014 no Brasil, elas revelam o deslizamento

de domínios discursivos operado na mesma direçao – do domínio publicitário ao político – sendo,

portanto, também sobredeterminadas pelo mesmo contrato comunicativo.

Portanto,  a  partir  dos  objetivos  listados  no início  desta  dissertação,  também levantamos

algumas hipóteses que foram se confirmando ao longo da análise apresentada no capítulo três: as

enunciações constroem um perfil de brasilidade referente ao período das manifestações populares;

são, nos termos de Alice Krieg-Planque (2011), fórmulas discursivas; o deslizamento de contratos,

que  ocorre  especialmente  nas  enunciações  fonte  “Vem Pra Rua” e  “O Gigante Não Está  Mais

Adormecido/O Gigante Acordou”, promove distintas construções de sentido na passagem de um

domínio  discursivo  ao  outro  –  do  publicitário  ao  político,  mais  especificamente;  a  análise  das

imagens  presentes  nos  textos  verbo-visuais  referentes  às  enunciações-fonte  permitiu  uma

compreensão mais ajustada do perfil de brasilidade capturado nesta dissertação. 

Em outras palavras,  partindo de enunciações recorrentes que nos chamaram atenção por

serem empregadas no período das manifestações populares brasileiras de 2013 e de 2014, chegamos

a constatações importantes. As enunciações comportam-se de maneiras diferentes, dependendo do

contrato sociodiscursivo que as sobredetermina, além de funcionarem como fórmulas discursivas,

revelando aspectos linguísticos, históricos, políticos e sociais referentes ao período em questão. As

diversas possibilidades de sentido dos atos linguageiros examinados podem ser confirmadas pelos

deslizamento de contratos que ocorreram em relação especialmente às fórmulas aqui estudadas –

“Vem Pra Rua” e “O Gigante Não Está Mais Adormecido/ O Gigante Acordou” –, de modo que

novas possibilidades de sentido e de remissão a um mesmo período histórico possam ser realizadas

com intenções e motivações diferentes. A apreensão de um perfil de brasilidade característico do

povo brasileiro  no  período é  possível  especialmente  quando recorremos  à  análise  das  imagens

relacionadas às fórmulas em textos verbo-visuais, que nos fornece novos sentidos e nos permite

analisar de maneira crítica as manifestações populares brasileiras.

Neste trabalho, atestamos que o período das manifestações populares de 2013 e de 2014 foi

de  fato  muito  significativo  para  a  história  do  Brasil,  marcando  a  saída  do  povo  às  ruas  para

manifestar-se contra os problemas sociais, políticos e econômicos do país, ainda que hoje o Brasil

agigantado pareça estar novamente adormecido.
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