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Vento negro 
 

Onde a terra começar 
Vento Negro gente eu sou 

Onde a terra terminar 
Vento negro eu sou 

 
Quem me ouve vai contar 

Quero luta, guerra não 
Erguer bandeira sem matar 

Vento Negro é furacão 
 

A vida o tempo 
A trilha o sol 

Um vento forte se erguerá 
Arrastando o que houver no chão 

 
Vento negro, campo afora 

Vai correr 
Quem vai embora tem que saber 

É viração 
 

Nos montes, vales que venci 
Do coração da mata virgem 

Meu canto, eu sei, há de se ouvir 
Em todo o meu país 

 
Não creio em paz sem divisão 
De tanto amor que eu espalhei 

Em cada céu em cada chão 
Minha alma lá deixei 

 
A vida o tempo 

A trilha o sol 
Um vento forte se erguerá 

Arrastando o que houver no chão 
 

Vento negro, campo a fora 
Vai correr 

Quem vai embora tem que saber 
É viração 

 
Quem vai embora tem que saber 

É viração... 
 
 

Fogaça 

 

 



Resumo 
 

CORDEIRO, Maria Inês Gonçalves Medeiros. Movimentações de sentido no 
discurso político de José Ivo Sartori. 2020. 224F. Tese. Programa de Pós-
Graduação em Letras, Centro de Letras e Comunicação, Universidade Federal 
de Pelotas, 2020. 
 
 
Partindo do referencial da Análise de Discurso pêcheuxtiana, teoria da linguagem que 
se consubstancia na inter-relação da língua(gem), da história (ideologia) e dos 
processos inconscientes na constituição dos discursos e dos sujeitos, o presente estudo 
propõe-se à análise de movimentações discursivas em enunciados produzidos por José 
Ivo Sartori durante os períodos pré-eleitoral (2014) e pós eleitoral (2018). Buscamos 
mostrar que essas movimentações no discurso político originam-se de processos 
ideológicos, ainda que inconscientes, engendrados a partir de formações imaginárias 
que atravessam e sustentam as práticas políticas. Estamos entendendo por 
movimentações discursivas as movimentações de sentido que ocorrem no discurso do 
antes (do candidato) e do depois (do governador), as quais demonstram que o sujeito 
do discurso se move entre diferentes lugares sociais e diferentes posições-sujeito, 
afetado simultaneamente pela ordem da língua, da ideologia e do inconsciente. Os 
procedimentos teórico-analíticos desta tese procuram apreender e compreender as 
movimentações discursivas como resultantes de tomadas subjetivas de posições 
políticas que negociam/contornam as diferentes condições de produção do discurso. 
Essas movimentações dizem respeito às posições ditas, mas não assumidas, fato típico 
do discurso político cuja característica é a dissimulação. O alcance do objetivo central 
deste estudo dá-se, portanto, por duas vias: 1) pela compreensão de formas do dizer 
não assumidas (dissimuladas), que tornam o impossível da eleição em possível e que 
se encontram em enunciados produzidos por José Ivo Sartori, enquanto candidato a 
governador na campanha eleitoral de 2014; 2) pela observação das formas de dizer 
como tomadas de posição assumidas nas declarações pós-vitória e nos enunciados da 
pré-vitória em virtude da mudança das condições de produção. Mediante a perspectiva 
discursiva de filiação pêcheuxtiana, diferentes materialidades são colocadas em 
questão, em busca da compreensão de como se dá a produção e movimentação de 
sentidos no discurso político em questão, ou seja, que diferentes efeitos de sentido são 
apreensíveis em diferentes condições de produção. Sob os pressupostos teóricos da 
AD, empreendemos uma discussão sobre os processos discursivos da prática política, 
em cuja materialidade discursiva incidem as representações subjetivas e as sócio-
históricas.  
 
Palavras-chaves: Discurso político; Movimentações de sentido; Efeitos de sentido. 
 

 

 
 
 
 
 
 

 



RESUMEN  
 

CORDEIRO, Maria Inês Gonçalves Medeiros. Movimientos de sentido en el 
discurso político de José Ivo Sartori. 2020. 224F. Tesis. Programa de Pós-
Graduação em Letras, Centro de Letras e Comunicação, Universidade Federal 
de Pelotas, 2020. 

 
 
A partir del referencial del Análisis del Discurso de Pêcheux (AD), teoría del lenguaje 
que se consustancia en la interrelación del lengua(je), de la historia (ideología) y de los 
procesos inconscientes en la constitución de los discursos y de los sujetos, el estudio 
presente se propone al análisis de movimientos discursivos en enunciados producidos 
por José Ivo Sartori durante los períodos pre-electorales (2014) y pos-electoral (2018). 
Buscamos mostrar que esos movimientos en el discurso político se originan de procesos 
ideológicos, aunque inconscientes, engendrados a partir de formaciones imaginarias 
que sustentan las prácticas políticas. Estamos entendiendo por movimientos discursivos 
los movimientos de sentido que ocurren en el discurso del antes (del candidato) y del 
después (del gobernador), las cuales demuestran que el sujeto del discurso se mueve 
entre diferentes lugares sociales y diferentes posiciones de sujeto, afectado 
simultáneamente por el orden de la lengua, de la ideología e del inconsciente. Los 
procedimientos teórico-analíticos de esta tesis buscan aprehender los movimientos 
discursivos como resultantes de tomadas subjetivas de posiciones políticas que 
negocian/contornan las diferentes condiciones de producción del discurso. Esos 
movimientos dicen respecto a las posiciones dichas, pero no asumidas, facto típico del 
discurso político cuya característica es la disimulación. El alcance del objetivo central de 
dicho estudio se da, por lo tanto, por dos vías: 1) por la comprensión de formas del decir 
no asumidas (disimuladas) que tornan el imposible de la elección en posible y que se 
encuentran en enunciados producidos por José Ivo Sartori, en cuanto candidato a 
gobernador en la campaña electoral de 2014; 2) por la observación de las formas del 
decir como tomadas de posición asumidas en las declaraciones pos victoria y en los 
enunciados de la pre victoria en virtud del cambio de las condiciones de producción. 
Mediante la perspectiva discursiva de filiación pêcheuxtiana, diferentes materialidades 
son colocadas en cuestión, en búsqueda de la comprensión de cómo se da la 
producción y movimientos de sentidos en el discurso político en cuestión, o sea, que 
diferentes efectos de sentido son aprehensibles en diferentes condiciones de 
producción. Bajo los presupuestos teóricos del AD, emprendemos una discusión sobre 
los procesos discursivos de la práctica política, en cuya materialidad discursiva inciden 
las representaciones subjetivas y las socio-históricas. 
 
Palabras clave: discurso político; movimientos de sentido; efectos de sentido. 
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DIZERES INICIAIS 
 

Toda criatura tem uma capa, um invólucro que o separa do mundo. 
Estas são suas fronteiras.  Podemos aprender, ou reaprender, a criar 
fronteiras permeáveis que funcionem como varandas que produzem 

vizinhanças? 
  

Mia Couto 
 

Entre tantas coisas aprendidas ao longo da escrita deste texto, uma 

parece fundamental: compreender que, algumas vezes, consegui que meus 

desassossegos sentassem na varanda”1, lugar em que pude me refugiar da 

fadiga intelectual e do cansaço físico e, retomando a epígrafe, se não produzi 

vizinhança, busquei essa possibilidade. Esse foi o espaço necessário para 

adquirir forças e manter a opção que fiz de realização deste trabalho. Tudo na 

vida depende das escolhas feitas e do preço que nos dispomos a pagar. No 

período de elaboração desta tese, foi esse o espaço que me permitiu fôlego para 

arcar com o peso do preço a pagar ao criar proximidade com pessoas e 

situações que aquietaram minhas ansiedades e angústias e me fizeram "sentar 

na varanda". 

Desse lugar, pude também observar o campo teórico em que me situo, 

campo em que não há certezas absolutas, mas inquietações, perguntas e 

dúvidas decorrentes da constituição de sua própria natureza, qual seja a de 

questionar o que é posto como evidências lógico-práticas de que nos fala 

Pêcheux (2008), a que nos acostumamos muitas vezes, como sujeitos 

pragmáticos, a aceitar como descrições adequadas do mundo. Nossa aventura 

reside, portanto, em retirar o invólucro da homogeneidade lógica dos espaços 

discursivos logicamente estabilizados e em se distanciar da indefectibilidade 

inerente aos estudos de cunho positivista e idealista e também da unidade 

ilusória, aprendendo a conviver com as nuances do real e com as verdades 

relativas. Isso demanda trilhar caminhos de leitura na companhia do profundo 

sentimento de falta que insiste no desejo imponderável de apreensão da 

totalidade que sabemos ser impossível de alcançar.  

                                                
1 Tomo de empréstimo o enunciado da música “Desassossegos” de João Chagas Leite: "Meus 
desassossegos sentam na varanda". 
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O domínio de saber no qual nos ancoramos, a Análise de Discurso (AD)2, 

ajuda na compreensão de que não somos o início, não somos o centro de nosso 

pensamento ou de nossas palavras e, tampouco, senhores de nossa própria 

morada. Há, pelo menos, dois cômodos que não conseguimos acessar: o do 

inconsciente e o da ideologia.  

Neste estudo, reconhecemos que não estamos imunes à falha no ritual de 

nossa escrita acadêmica, pois o desejo encontra-se sempre à espreita e pode 

desviar-nos do caminho preliminarmente traçado, propondo outras rotas 

possíveis que tiveram, entretanto, de ser abortadas, dada a necessidade imposta 

de nos fixarmos nos objetivos estabelecidos. Portanto, nossa leitura do corpus é 

“uma” entre tantas possíveis, e nosso propósito maior é o de mostrar um pouco 

o avesso do que insiste em parecer evidente no discurso político.   

A escolha da epígrafe deste capítulo dá-se pelo fato de buscarmos 

compreender como o sujeito se diz na e pela língua, de que forma constrói seu 

discurso e, para isso, parece-nos oportuno que, em nosso gesto de leitura, esteja 

assegurado um espaço para contemplar a relação entre história e discurso; no 

caso em pauta, o discurso de um sujeito inserido nos costumes e tradições 

gaúchas (e/ou que deles se vale com propósitos políticos).  

Daí a música “Vento Negro”3 como efeito de abertura. Em nosso 

entendimento, é uma música que, há quase cinco décadas, diz imaginariamente 

o ser gaúcho, e parte desse dizer ainda habita a memória coletiva. Essa canção 

pode ser considerada um clássico do repertório sul-rio-grandense, porque, assim 

como os livros, exerce "uma influência particular quando se impõem como 

inesquecíveis e também quando se ocultam nas dobras da memória, 

mimetizando-se como inconsciente coletivo ou individual" (CALVINO, 1993, p. 

10-11). Interessante notar que também Indursky (2015) emprega uma expressão 

similar a dobras da memória, qual seja, dobradura da memória, mas de uma 

outra forma, referindo-se ao recalcamento de determinados sentidos numa zona 

do interdiscurso. Em que pesem as devidas diferenças de abordagem, tanto 

numa expressão quanto na outra, temos a referência ao esquecido, ao 

                                                
2 No decorrer do trabalho, passamos a nos referir à Análise de Discurso com a sigla AD. 
3 Milonga estilizada de José Fogaça, apresentada no ano de 1971 em Porto Alegre no I 
MUSIPUC – que se tornou o maior sucesso da banda “Os Almôndegas” em território gaúcho 
(SILVA, 2012, p. 12) 
 



15 
 

recalcado, que continua se constituindo como um sempre já-lá do discurso a 

produzir seus efeitos. 

Esse efeito de memória incide assim na materialidade musical que 

colocamos como introito deste trabalho, que trata do processo eleitoral do Rio 

Grande do Sul, contribuindo, em sua repetibilidade, para a manutenção e 

construção imaginária de um "efeito de verdade" sobre o gaúcho como altaneiro, 

viril, independente e ligado à terra em que nasceu, efeito de que se vale José Ivo 

Sartori em sua campanha política. 

 Este trabalho, ancorado na teoria da análise de discurso com filiação nos 

estudos de Michel Pêcheux, tem, pois, como objetivo central, analisar recortes 

discursivos, constituídos de enunciados produzidos por José Ivo Sartori. 

Pretendemos, neste estudo, proporcionar reflexões em torno de questões sobre 

os processos discursivos do sujeito político com as práticas sociais, referentes, 

de um lado, ao período designado como primeiro turno4 da campanha eleitoral 

                                                
4 Informações retiradas da Resolução TSE nº 23.390 Calendário Eleitoral - Eleições 2014. A 
partir de 06/07/2014 foi permitida a propaganda eleitoral (Lei nº 9.504/97, art. 36, caput). Deu-se 
em 19/08/2014 o início do período da propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão (Lei 
n° 9.504/97, art. 47, caput). Em 02/10/2014 fixou-se o último dia para a divulgação da propaganda 
eleitoral gratuita no rádio e na televisão (Lei n° 9.504/97, art. 47, caput), assim como também o 
último dia para propaganda política mediante reuniões públicas ou promoção de comícios e 
utilização de aparelhagem de sonorização fixa, entre as 8 e as 24 horas (Código Eleitoral, art. 
240, parágrafo único e Lei n° 9.504/97, art. 39, §§ 4° e 5°, I) e para a realização de debate no 
rádio e na televisão, admitida a extensão do debate cuja transmissão se inicie nesta data e se 
estenda até as 7 horas do dia 3 de outubro de 2014. O dia 03/10/2014 é definido como úlimo dia 
para a divulgação paga, na imprensa escrita, e a reprodução na internet do jornal impresso, de 
propaganda eleitoral (Lei n° 9.504/97, art. 43). O dia 04/10/2014 é estabelecido como o úlltimo 
dia para a propaganda eleitoral mediante alto-falantes ou amplificadores de som, entre as 8 e as 
22 horas (Lei n° 9.504/97, art. 39, §§ 3° e 5°, I) e também último dia, até as 22 horas, para a 
distribuição de material gráfico e a promoção de caminhada, carreata, passeata ou carro de som 
que transite pela cidade divulgando jingles ou mensagens de candidatos (Lei n° 9.504/97, art. 
39, § 9°). Em 05/10/2014, ocorreu a eleição (Lei n° 9.504/97, art. 1°, caput), com início da votação 
às 8:00 horas e encerramento da votação às 17:00 horas (Código Eleitoral, arts. 144 e 153). A 
data de 06/10/2014, decorrido o prazo de 24 horas do encerramento da votação (17 horas no 
horário local), é possível fazer propaganda eleitoral para o segundo turno (Código Eleitoral, art. 
240, parágrafo único). Está permitida a propaganda eleitoral para o segundo turno mediante alto-
falantes ou amplificadores de som, entre as 8 e as 22 horas, bem como a promoção de comício 
ou utilização de aparelhagem de sonorização fixa, entre as 8 e as 24 horas (Código Eleitoral, art. 
240, parágrafo único c.c. Lei n° 9.504/97, art. 39, §§ 3°, 4° e 5°, I), bem como  é  permitida a 
promoção de carreata e distribuição de material de propaganda política para o segundo turno 
(Código Eleitoral, art. 240, parágrafo único c.c. Lei n° 9.504/97, art. 39, § 5°, I e III). O dia 
11/10/2014 é a data limite para o início do período de propaganda eleitoral gratuita, no rádio e 
na televisão, relativa ao segundo turno, observado o prazo final para a divulgação do resultado 
das eleições (Lei n° 9.504/97, art. 49, caput). O dia 23/10/2014 é definido como último dia para 
propaganda política mediante reuniões públicas ou promoção de comícios (Código Eleitoral, art. 
240, parágrafo único e Lei n° 9.504/97, art. 39, §§ 4° e 5°, I). Em 24/10/2014, fixa-se o último dia 
para a divulgação da propaganda eleitoral gratuita do segundo turno no rádio e na televisão (Lei 
n° 9.504/97, art. 49, caput). Assim como também último dia para a divulgação paga, na imprensa 
escrita, de propaganda eleitoral do segundo turno (Lei n° 9.504/97, art. 43, caput) e para a 
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para o governo do Estado do Rio Grande do Sul e, de outro, ao período pós-

eleitoral em que Ivo Sartori passa da condição de candidato a de governador.  

 Abordamos, a partir da observação da materialidade discursiva, os efeitos 

da falta e do excesso no movimento dos sentidos (cf. Ernst, 2009) e também a 

noção de escape (Cordeiro, 2015), entre outros conceitos, entrecruzando-os 

com os traços da história e da memória postos em cena nesse discurso político, 

bem como com as estratégias discursivas criadas no cerne da relação de forças 

antagônicas que se confrontam no campo político, ligadas a posições que 

demarcam a filiação ideológica do sujeito.  

A constituição do nosso corpus discursivo deu-se através da seleção de 

sequências discursivas, veiculadas na propaganda eleitoral, incluídos aí o 

slogan5 e o jingle6, um spot7 publicitário difundido nas emissoras de televisão 

fora do Horário Gratuito Político Eleitoral (HGPE), duas entrevistas em mídia 

eletrônica  (Portal Terra) e ( Clic ZH) jornal Zero Hora, dada sua ampla circulação 

em todo estado do Rio Grande do Sul, e, por fim, a propaganda do partido político 

veiculada na televisão e rádio. Salientamos que o modus operandis sobre o 

estabelecimento do corpus discursivo é detalhado no capítulo 5. As modalidades 

                                                
realização de debate, não podendo estender-se além do horário de meia-noite (Resolução n° 
22.452/2006). Definido 25/10/2014 como último dia para a propaganda eleitoral mediante alto-
falantes ou amplificadores de som, entre as 8 e as 22 horas (Lei n° 9.504/97, art. 39, §§ 3° e 5°, 
I) e também como último dia, até as 22 horas, para a distribuição de material gráfico e a promoção 
de caminhada, carreata, passeata ou carro de som que transite pela cidade divulgando jingles 
ou mensagens de candidatos (Lei n° 9.504/97, art. 39, § 9°). Dia 26/10/2014 dia votação do 
segundo turno com início às 8:00 horas e encerramento às 17:00 (Código Eleitoral, arts. 144 e 
153).  
5  De acordo com Veronica Gomes (2011), “Slogan é uma frase curta, de efeito e de fácil 
memorização que se caracterizam, acima de tudo, pela brevidade, impacto, comunicação 
imediata e destinam-se a fixar na mente a associação entre uma marca e um argumento 
persuasivo”.  Disponível em: <http://www.revistamktnews.com/2011/01/slogan-assinatura-da-
marca.html>.  Acesso em 05 de janeiro de 2015. 
6 O jingle é uma peça publicitária musicada e cantada, elaborada com um refrão simples e de 
curta duração, com o intuito de ser lembrado com facilidade. É uma música feita exclusivamente 
para um produto ou empresa. Produzido com uma melodia cativante, transmitido em rádio e, 
algumas vezes, em comerciais de televisão, o jingle eficiente é feito para prender/reverberar na 
memória das pessoas efeitos de sentidos. Disponível em: <https://maximalstudio.com.br/jingle-
vs-spot/>. Acesso em 29 de outubro de 2019. 
7 O spot também é uma produção de áudio utilizada como peça publicitária em rádio ou mesmo 
em televisão. Diferente do jingle, que é cantado, o spot é produzido com uma locução simples 
ou mista (duas ou mais vozes), mixada com ou sem efeitos sonoros e uma música de 
fundo.Normalmente, o spot é utilizado na publicidade quando há muita informação a ser 
transmitida em uma só mensagem, e também tem uma duração entre 15, 30, 45 ou 60 segundos. 
Disponível em: <https://maximalstudio.com.br/jingle-vs-spot/>. Acesso em 29 de outubro de 
2019. 
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de discurso analisadas integram e representam uma discursividade que se 

apresenta (ou é apresentada) como efeito de evidência e de verdade, na 

construção ilusória do sentido de enunciados como por exemplo: “Sartori fará o 

melhor pelo Rio Grande”; “Eu sou Sartori e o meu partido é o Rio Grande”, etc. 

Esse último, em nosso entendimento, funcionou como uma referência básica ao 

imaginário do eleitorado gaúcho, sendo, sob nossa perspectiva, o eixo para o 

qual convergiram os demais enunciados de sua campanha eleitoral. 

Na impossibilidade de analisar a totalidade do material de campanha 

eleitoral e também das declarações pós-eleitorais, elegemos aquelas que nos 

pareceram mais representativas para a constituição do corpus e para atender ao 

propósito do trabalho, qual seja, o de mostrar os movimentos de sentido no 

discurso de José Ivo Sartori, considerando as “marcas” linguísticas que o 

habitam, como também a historicidade que lhe é constitutiva. 

 Nosso interesse primordial coincide com a necessidade de compreender 

as particularidades dos processos discursivos em pauta, privilegiando a 

movimentação dos sentidos. Diz-nos Orlandi sobre a compreensão:  

 
A compreensão procura a explicitação dos processos de significação 
presentes no texto e permite que se possam “escutar” outros sentidos 
que ali estão, compreendendo como eles funcionam” (2010, p. 26, 
grifos da autora). 
 

A partir desse posicionamento teórico, formulamos as seguintes questões 

que norteiam nosso trabalho analítico:  

(i) Como o discurso político de José Ivo Sartori se apresenta na 

materialidade discursiva: identificado, desidentificado ou contraidentificado com 

o domínio de saber de seu partido político, o PMDB? 

(ii) Através de que funcionamento(s) discursivo(s) apresenta(m)-se o 

discurso do candidato e, posteriormente, o do governador do Estado do Rio 

Grande do Sul?    

(ii) Que representações de sujeito e de sentido estão presentes nos 

discursos dos períodos pré e pós-eleitoral?  

(iii) Que movimentações de sentido ocorrem nos processos discursivos 

devido às diferentes condições de produção do discurso?  
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(iv) Que elementos da memória e da história foram mobilizados no 

trabalho com os sentidos nas formações discursivas determinantes dos 

enunciados formulados? 

(v) De que maneira os elementos do imaginário sobre o gaúcho 

interferiram no resultado das eleições para a governança do Estado do Rio 

Grande do Sul? 

Mediante a aplicação do dispositivo de análise efetuada sobre as 

sequências discursivas de referência, buscamos, especificamente, a partir da 

observação do contexto sócio-histórico dos processos discursivos em estudo, 

compreender a configuração8 (confluência e dissonância) dos efeitos de sentido 

mobilizados no discurso político em questão. 

A essa configuração enlaça-se o acontecimento considerado inesperado, 

referente ao resultado do pleito eleitoral para o governo do Estado do Rio Grande 

do Sul, com a vitória de José Ivo Sartori. A pergunta fundamental da qual derivam 

as apresentadas anteriormente e que deu origem ao presente trabalho e nos é 

dada a responder − obviamente nos estreitos limites desta pesquisa − é: que 

elementos discursivos, sujeitos a mutações de sentido e relativos a 

determinadas redes de memória, foram mobilizados no discurso de campanha 

de Sartori que colaboraram, dentre outros fatores, para a sua ascensão ao 

Palácio Piratini?  

É importante dizer que a Análise de Discurso, âmbito teórico da presente 

pesquisa, constitui-se como uma ciência “em que a análise precede, em sua 

constituição, a própria teoria. Ou seja, é porque o analista tem um objeto a ser 

analisado que a teoria vai-se impondo” (ORLANDI, 2003, p. 10). A partir dessa 

proposta de pensar o objeto "discurso" em relação à história, à linguística e à 

psicanálise9, é que a AD se estabelece como um “novo território de 

conhecimento da linguagem, da história (e do sentido), do sujeito”, re-pensando 

a questão da ideologia passando pela linguagem e não a concebendo como 

                                                
8 O conceito de configuração discursiva é desenvolvido para “referir uma disposição particular 
das relações estabelecidas entre FDs específicas no interdiscurso” (ZOPPI-FONTANA, 1997, p. 
50). Essas relações entre FDs dispersas no interdiscurso organizam as posições de sujeito do 
discurso, assim como também configuram seu dizer.  
9 Para a AD, o inconsciente se manifesta por via da materialidade significante e devidamente 
afetado pela ideologia com a estabelece um limite poroso de afetação. Interessa a AD, considerar 
o inconsciente como via de acesso ao sujeito, por meio da linguagem, onde o mesmo irrompe 
ao falhar (LEANDRO-FERREIRA, 2015, p. 160). 
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ocultação da realidade. A ideologia é o próprio princípio da constituição da 

linguagem e responsável pelas chamadas evidências que estão sempre "já-lá". 

(cf. ORLANDI, 2003, p. 11). 

Entendemos também que, no próprio momento da investidura teórica, 

nosso movimento de análise começa a se delinear, porque, de acordo com 

Mittmann (2007), “nossa análise parte, em primeiro lugar, de um olhar específico, 

determinado pelo quadro epistemológico definido por Pêcheux e Fuchs já em 

1975” (2007, p. 153); e pela delimitação do problema de pesquisa. Este olhar 

específico nos deu suporte para selecionar, relacionar e organizar os recortes 

que constitui o corpus discursivo, assim como definiu um caminho a ser seguido. 

 Na mesma perspectiva, ao explicitarmos esse percurso, ou seja, quando 

delimitamos os objetivos de análise e as questões que foram norteadoras frente 

ao corpus, esse já começa a ser construído, mostrando que “decidir o que faz 

parte do corpus já é decidir acerca de propriedades discursivas” (ORLANDI, 

2012a, p. 63). 

Os objetivos e as questões norteadoras pressupõem, inevitavelmente, 

uma reflexão interpretativa da historicidade inscrita no dizer do candidato e, 

posteriormente, do governador José Ivo Sartori, já que fundamenta a 

estruturação da subjetividade e do discurso. Pretendemos, no decorrer das 

análises, desfazer o efeito de evidência e transparência do discurso, permitindo 

que as relações de força, quase sempre apresentadas de forma naturalizada, 

possam ser apreendidas.  

Ao privilegiar essa forma de trabalho, ou seja, ancorada na perspectiva 

discursiva, pensando a língua como materialidade do discurso, espaço em que 

o histórico e o social se atravessam e a constituem e, sobretudo, nela se 

inscrevem para fazer sentido, fazemos intervir no processo analítico os conceitos 

de excesso, falta e estranhamento (ERNST, 2009), e o de escape (CORDEIRO, 

2015), conforme já apresentado.  

Seguindo preceitos metodológicos e de organização do corpus na área do 

conhecimento em que este trabalho se insere, as reflexões desenvolvidas neste 

estudo estão estruturadas em quatro capítulos. No capítulo 1, discutimos a 

relação entre linguagem, discurso e política a partir de um pequeno percurso 

histórico dos estudos na área da ciência linguística, com vistas a operar a 
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diferenciação entre eles e a abordagem da teoria do discurso de filiação 

pêcheuxtiana, destacando sua gênese e natureza políticas.  

No capítulo 2, apresentamos um conjunto de reflexões sobre o fenômeno 

político de autores específicos de áreas diferenciadas, visando montar um lastro 

teórico, com vistas ao entendimento do domínio desse campo discursivo, objeto 

do presente trabalho, e também à diferenciação a ser definida relativa a sua 

especificidade no âmbito da Análise de Discurso. 

No capítulo 3, focalizamos a política partidária ligada às condições de 

produção. Iniciamos nossa reflexão através de uma revisão bibliográfica, a qual 

subsidia nossas considerações acerca do discurso político na perspectiva da AD, 

da atividade política e da política partidária, por entendermos que isso está na 

base de nosso trabalho. Nesse momento, observamos o contexto político 

brasileiro, suas peculiaridades e suas possíveis implicações no discurso do 

sujeito. Nessa perspectiva, as efetivas condições de produção do discurso em 

análise são tomadas como base para a compreensão dos efeitos de sentidos 

produzidos no discurso do sujeito. 

No capítulo 4, focalizamos o papel da publicidade, da propaganda e do 

"marketing" eleitoral, distendendo o sintagma "sociedade do espetáculo" em 

direção à "política do espetáculo".  

No capítulo 5, operamos as delimitações metodológicas que nortearam o 

fazer analítico específico desta pesquisa. Explicitamos nosso percurso 

metodológico, nossa atividade de analista de discurso, no que se refere à 

seleção dos textos e à constituição do corpus de análise. Para isso, 

apresentamos o modo como procedemos com relação ao nosso gesto de 

interpretação, desde sempre já ancorado na teoria da AD, delineando o contorno 

de cada recorte. Nesse ponto, abordamos as noções de dispositivo, de recorte 

e de sequência discursiva, entre outras. Encontram-se presentes, neste capítulo, 

a justificativa teórica da abordagem metodológica e os posicionamentos 

metodológicos frente às materialidades linguísticas dos enunciados na 

perspectiva que compreende a linguagem/discurso, assim como os elementos 

sócio-históricos como constituintes dos sujeitos e sentidos. Tal procedimento 

atesta que “consideramos o texto não apenas como um ‘dado’ linguístico (com 

suas marcas, organização etc.), mas como ‘fato’ discursivo, trazendo a memória 
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para a consideração dos elementos submetidos à análise” (ORLANDI, 2012a, 

69-70). 

No capítulo 6, tratamos do funcionamento discursivo dos enunciados que 

compõem o corpus discursivo, efetuando as análises propriamente ditas, com 

vistas à descrição e à interpretação das movimentações de sentido no discurso 

do sujeito-enunciador, através das noções mobilizadas teoricamente.  

Por fim, buscamos o entrelaçamento dos objetivos propostos, dos 

conceitos trabalhados e dos indícios encontrados na materialidade significante, 

cuja historicidade propiciou uma determinada compreensão do discurso político 

em questão. Portanto, em nosso percurso, dedicado a desfazer as evidências, 

cabe considerar que todo o dizer é sempre um já lá no/do interdiscurso, cujos 

elementos, pré-construídos e discursos-transversos produzem efeitos e nunca 

sentidos prontos e estabilizados. 

Nessa perspectiva, produzimos um efeito de fechamento em nossa escuta 

discursiva, sem esquecer que “O discurso, por princípio, não se fecha. É um 

processo em curso” (ORLANDI, 2012a, p. 71), o que faz com que nossa leitura 

seja uma em meio a tantas possíveis. As análises realizadas tornam possível 

mostrar que o discurso é de natureza móvel, e a base disso possui uma relação 

estreita com a constituição dos sujeitos e com a implementação de rituais que 

moldam práticas a partir da relação que se estabelece entre o simbólico e o 

ideológico. 
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1. LINGUAGEM, DISCURSO E POLÍTICA 
 

O sujeito se submete à língua, mergulhado em sua experiência de  
mundo e determinado pela injunção a dar sentido, a significar-se. E o  
faz em um gesto, um sócio-historicamente situado, em que se reflete  

sua interpretação pela ideologia. A ordem da língua e a da história,  
em sua articulação e seu funcionamento, constituem a ordem  

do discurso. 
 

Eni Orlandi 
 

1.1 Linguagem e Análise de Discurso 
 

 Desde os primórdios da humanidade, o ser humano procura dominar o mundo 

em que vive, e o conhecimento é uma das ferramentas que lhe proporciona a 

obtenção desse domínio (cf. ORLANDI,2009, p.7-11). Para disseminar seu 

conhecimento e explicar o que existe – o mundo e as coisas –, vale-se da 

linguagem. Portanto, essa faz parte de seu universo. Ao longo de sua trajetória, 

ele vem se comunicando, representando seus pensamentos, exercendo seu 

poder e elaborando sua cultura e sua identidade etc., através de signos da 

linguagem verbal e não verbal, revestindo-se, assim, de sua dimensão simbólica. 

  A linguagem, portanto, passa a ter um papel fundamental em sua vida, 

tornando-se necessária à convivência entre as pessoas, à transmissão e ao 

registro de seus conhecimentos. Diante dessa realidade, surge um grande 

interesse e fascínio pela natureza da linguagem que se manifesta por meio da 

literatura, da poesia, da religião, da filosofia etc. Segundo Orlandi (2009), 

 
Na Grécia antiga, os pensadores estendiam-se em longas discussões 
para saber se as palavras imitam as coisas ou se os nomes são dados 
por pura convenção. Ou então mantinham calorosos debates sobre a 
própria organização da linguagem: ela se organiza, perguntavam eles, 
de acordo com a ordem existente no mundo, seguindo princípios que 
têm como referência as semelhanças ou as diferenças? (p. 8). 

 

 Complementa a autora que os antigos hindus mantinham um interesse 

pela linguagem que era religioso, ou seja, o desejo de estabelecer pela palavra 

uma relação íntima com Deus. Na Idade Média, a reflexão sobre a linguagem 

teve nos Modistae uma de suas manifestações relevantes, quando procuraram 

construir uma teoria geral da linguagem, partindo da autonomia da gramática em 

relação à lógica e considerando três tipos de modalidades (modus), 
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manifestados pela linguagem natural: o modus essendi (de ser), o intelligendi (de 

pensamento) e o significandi (de significar) (cf. ORLANDI, 2009 p.8). 

 Ainda, de acordo com a autora, há um grande número de fatos que 

mostram essa atenção que os seres humanos, de diferentes épocas, sempre 

dedicaram à linguagem, porém, só com a criação da linguística é que essas 

manifestações da curiosidade do homem tomam a forma de uma ciência, com 

seu objeto e método próprios. Assim, a linguística é uma ciência recente que, 

para conseguir seu status científico, precisou demonstrar o apuro de seu método 

e a configuração precisa de seu objeto. Desse modo, definiu-se, a linguística 

com bastante sucesso entre as ciências humanas, como o estudo científico, que 

visa descrever ou explicar a linguagem verbal humana, interessando-se por tudo 

o que faz parte da língua, tendo como objeto de estudo a linguagem. 

Todavia, do Estruturalismo ao Gerativismo, tanto Saussure como 

Chomsky deixam de lado a situação real de uso (a fala, em um, e o desempenho, 

no outro), para ficarem com o que é virtual e abstrato (a língua e a competência). 

Nessa perspectiva, o discurso fica excluído dos estudos da Linguística.  A 

partir do momento em que essa exclusão é produzida, abre-se espaço para o 

estabelecimento de uma teoria que tenha o discurso como seu objeto. De acordo 

com Osakabe, essa teoria “necessariamente terá outros fundamentos que 

aqueles propostos, quer pelo estruturalismo, quer pela linguística gerativo-

transformacional” (1999, p. 40). Para Orlandi, 
 

embora, no século XX, domine essa tendência formalista, há outras 
que convivem ou entram em concorrência com ela. Essas outras 
tendências desenvolvem estudos que se voltam justamente para a 
heterogeneidade e a diversidade, buscando um meio de sistematizar 
os usos concretos da linguagem por falantes reais. Em geral, esses 
estudos privilegiam as noções de dados, de contexto de situação, de 
sociedade, de história. (ORLANDI, 2009 p.47) 

 

  Surge, então, uma nova perspectiva, e a noção de língua passa a ser 

considerada em suas características concretas, de uso no mundo, em que se 

privilegia, cada vez mais, o social (ou o cultural). A língua não é mais vista 

apenas como instrumento do pensamento, como nos formalistas mais ortodoxos. 

Vai-se percebendo que ela também não serve só para transmitir informações, 

como poderiam deixar crer os que trabalham a linguagem enquanto 
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comunicação. E, assim, aos poucos, é dado um lugar bem mais importante ao 

estudo da significação.  

  Dessas observações, podemos concluir que, fora da linguagem, não há 

significação nem para o homem e nem para o mundo, como aponta Orlandi: “A 

Análise de Discurso concebe a linguagem como mediação necessária entre o 

homem e a realidade natural e social”, portanto, a linguagem faz muito mais do 

que comunicar (2012a, p. 15).10 

Tal posicionamento teórico propicia um ambiente favorável para que 

surjam outras tendências que voltem seus estudos para a heterogeneidade e a 

diversidade, para os usos concretos da linguagem. Diante desse cenário, 

surgem várias metodologias e teorias, que buscam mostrar a relação da 

linguagem com aspectos sociais, entre essas, a Análise de Discurso 

pêcheuxtiana, na década de 60 do século XX, na França. Esse campo do 

conhecimento rompe com uma certa tradição de práticas teórico-analíticas 

voltadas para a interpretação, tais como as empreendidas pela hermenêutica e 

pela análise de conteúdo. Para Orlandi, 

 
aprofundando as críticas feitas pela sociolinguística, pela pragmática 
e pela teoria da enunciação, a análise de discurso tem como proposta 
básica considerar primordial a relação da linguagem com a 
exterioridade. Entenda-se como exterioridade as chamadas condições 
de produção do discurso: o falante, o ouvinte, o contexto da 
comunicação e o contexto histórico-social (ideológico). Essas 
condições estão representadas por formações imaginárias: a imagem 
que o falante tem de si, a que tem do seu ouvinte etc. No 
desenvolvimento da linguística, como vimos, se passou da teoria 
descritiva (estruturalismo) para a teoria científica explicativa 
(gerativismo). Faltava uma teoria crítica da produção da linguagem. 
Esta teoria é a proposta pela análise de discurso (europeia), ao passar 
da análise da frase para a do texto (oral ou escrito) (2009 p. 58). 

 

  Defende a autora também que essa passagem implica uma mudança no 

objeto de estudo da linguagem, ao produzir uma diferenciação entre a linha 

americana e a linha europeia da análise de discurso.  Assim explicitada: 

 

                                                
10 Em “Análise Automática do Discurso” (AAD69), a partir do esquema informacional de Jakobson 
(1963), Pêcheux, ainda na fase inicial da AD, faz referência à noção de “formações imaginárias”, 
que designam o lugar que o sujeito atribui a si e ao outro, o qual é determinante de seu dizer, 
visto que o processo discursivo supõe por parte do emissor um trabalho de “antecipação das 
representações do receptor”. Este mecanismo de antecipação, incidirá diretamente no modo de 
formulação do sujeito, numa pretensa intenção de que seu discurso funcione de uma maneira e 
não de outra (PÊCHEUX, 2010a p.82-84). 
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Para a linha americana, para se passar da análise da frase para o texto 
basta uma extensão da análise distribucional: "uma frase é um 
discurso curto, um discurso é uma frase complexa". Desse modo, se 
muda a unidade de análise sem mudar significativamente a teoria ou 
o método. Nessa linha americana não se fala do significado do texto, 
mas apenas se determina como são organizados os elementos que o 
constituem. Quando entra em consideração o significado, eles 
propõem adicionar outro componente na gramática, em geral chamado 
componente comunicativo. Esse apenas é acrescentado ao modelo já 
estabelecido. (ORLANDI, 2009 p. 59).  

 

  A diferenciação da análise de discurso europeia reside em seu 

posicionamento, ou seja, para se analisarem textos é necessária uma ruptura 

metodológica. Essa ruptura encontra-se representada no quadro epistemológico 

do empreendimento, proposto por Pêcheux e Fuchs (2010, p. 160,) que consiste 

na articulação de três regiões do conhecimento científico: 

1. O materialismo histórico, como teoria das formações sociais e de suas 

transformações, compreendida aí a teoria das ideologias; 

2. A linguística, como teoria dos mecanismos sintáticos e dos processos de 

enunciação ao mesmo tempo; 

3. A teoria do discurso, como teoria da determinação histórica dos processos 

semânticos. 

  Cabe registrar que essas três regiões são atravessadas e articuladas por 

uma teoria da subjetividade de natureza psicanalítica. Tal proposta aponta para 

a intervenção de conceitos que fazem parte da reflexão sobre as formações 

sociais.  E, para dar conta dessa questão, a AD trabalha as noções de sujeito, 

ideologia e condições de produção sociais e históricas.  

  Nesse horizonte, o discurso passa a ser definido como efeito de sentido 

entre locutores, o que implica considerar não a intenção de um indivíduo em 

informar algo a um outro, mas a relação de sentidos estabelecida entre eles em 

condições de produção específicas, aí envolvidos contextos social e histórico e 

os sujeitos. Daí o sentido poder ser diferenciado, o que, no decorrer deste estudo 

é explicitado no momento em que tratamos das formações imaginárias que 

afetam sujeito, discurso e sentido. 

A AD tem como proposta básica considerar como primordial a relação da 

linguagem com a exterioridade, procurando evidenciar as muitas maneiras de 

significar que a materialidade linguística permite, trabalhando com sistemas de 
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dispersão e com a determinação histórica dos processos de significação 

(ORLANDI, 2009, p. 72).  

No interior de sua proposta teórica, ou seja, a de pensar a língua como 

materialidade do discurso, onde o histórico e o social a atravessam e a 

constituem, surge também seu grande desafio: o de se interpor à sedimentação 

de um imaginário que restringe a língua à sua organização, favorecendo o 

encobrimento desses importantes aspectos que, muitas vezes, deixam de ser 

considerados. 

 O princípio norteador no qual se ancora o analista deve permitir-lhe 

ultrapassar as fronteiras do linguístico, para analisar que efeitos de sentido 

produz o imaginário na relação do sujeito com a língua inscrita na história. Nessa 

perspectiva, há a necessidade de pensarmos o lugar ideológico do sujeito que 

enuncia, pois é através desse lugar na luta de classes que o sujeito assume uma 

determinada tomada de posição.  

Na Análise de Discurso (AD) de vertente pecheuxtiana, a ideologia é 

constitutiva da língua e nela opera/funciona de forma dissimulada, isto é, “mesmo 

quando parece não estar funcionando” (PETRI, 2010, p.3). Isso nos leva a 

compreender que o sentido de uma palavra não existe em si mesmo, ou seja, o 

sentido tem a ver com as posições sustentadas por aqueles que empregam as 

palavras.  

Tal determinação ideológica perpassa o discurso, o sujeito e o sentido, no 

entanto, o assujeitamento do sujeito ocorre sob a aparência da autonomia, 

entendimento que permite que o sujeito da AD não seja concebido como um 

sujeito uno, centro/origem de seu dizer e controlador dos sentidos. Vale ressaltar 

que Pêcheux e Fuchs (2010, p.177) tratam esse sentimento de autonomia como 

ilusório, apresentando para maior esclarecimento os “esquecimentos 1 e 2”. Em 

outras palavras, a AD considera a noção de ideologia como instauradora do 

efeito de transparência da língua e dos sentidos, assim como do sentimento de 

unicidade e originalidade do dizer do sujeito. 

É possível compreender que, na maioria das vezes, ou em grande parte 

das interações com outros sujeitos e, em diferentes situações, o sujeito não tem 

consciência das condições que determinam as relações de produção e de força 

a que está submetido; portanto, o assujeitamento (processo de interpelação do 

indivíduo em sujeito, que o torna efeito ideológico), ocorre de forma dissimulada.  
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Para sustentar e elucidar de que forma o assujeitamento acontece, é 

necessário retornarmos aos esquecimentos apresentados por Pêcheux. 

Segundo o autor, o esquecimento nº 1 é da ordem do ideológico e do 

inconsciente, materialmente relacionadas  à ordem do discurso. Os processos 

discursivos têm origem exterior ao sujeito, e é através dele que se realizam, ou 

seja, o sujeito, filiado a uma determinada formação discursiva11, é por ela 

determinado, ou mesmo do exterior relativo à própria ordem da história ou da 

língua.  

Na perspectiva de Pêcheux, a formação discursiva é “aquilo que, numa 

formação ideológica dada, isto é, a partir de uma posição dada numa conjuntura 

dada, determinada pelo estado da luta de classes, determina o que pode e deve 

ser dito” (PÊCHEUX, 2010b, p. 147, grifos do autor), reconhecendo-a como  

lugar da constituição do sentido e da interpelação dos indíduos em sujeitos.  É 

pelo funcionamento do esquecimento nº 1 que o sujeito acredita ser a origem do 

que diz, como se os sentidos dele partissem, agindo de forma automática. 

Já o esquecimento nº 2 é da ordem do enunciado. É aquele esquecimento 

pelo qual todo sujeito-falante seleciona, no interior da formação discursiva que o 

domina, isto é, do sistema de enunciados, formas e sequências que nela se 

encontram em relação de paráfrase, um enunciado, forma ou sequência e não 

outro, que, no entanto, está no campo daquilo que poderia reformulá-los na 

formação discursiva considerada (PÊCHEUX, 2010b, p. 161). Esse 

esquecimento produz a ilusão do sujeito de controlar seu dizer e possuir sua 

liberdade de sujeito falante.  

A Análise de Discurso apresenta-se, então, como uma teoria que se 

interessa pelo discurso, ou seja, pela palavra em curso. Focaliza-se na 

compreensão do funcionamento da linguagem, isto é, no modo como os sentidos 

são produzidos. 

 A mediação entre linguagem e ideologia, eixo básico da Análise de 

Discurso, fornece subsídios para reflexões acerca das relações significativas e 

fundamentais entre o homem e a sociedade na história, portanto, capaz de dar 

sustentação à análise que desejamos empreender. De acordo com Orlandi, “a 

                                                
11 A noção de Formação Discursiva mobilizada muitas vezes ao longo do texto será usada 
também na forma abreviada FD. 
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AD, nos coloca em estado de reflexão e, sem cairmos na ilusão de sermos 

conscientes de tudo, permite-nos ao menos sermos capazes de uma relação 

menos ingênua com a linguagem” (2012a, p. 9), ou seja, capazes de perceber 

as pressões exercidas pelas estruturas de dominação, legitimadas pelas 

ideologias operantes.  

  Para a análise de discurso, todos os efeitos da exterioridade devem ser 

levados em conta ao refletirmos sobre a linguagem e seus processos de 

significação. Isso implica que 

 
a Análise de Discurso não estaciona na interpretação, trabalha seus 
limites, seus mecanismos, como parte dos processos de significação. 
Também não procura um sentido verdadeiro através de uma chave de 
interpretação. Não há esta chave, há método, há construção de um 
dispositivo teórico. Não há verdade atrás do texto. Há gestos de 
interpretação que o constituem e que o analista, com seu dispositivo 
deve ser capaz de compreender. (ORLANDI, 2012a, p. 26). 

 

  Os gestos de interpretação referidos pela autora podem ser 

compreendidos como a inserção do objeto a ser lido em uma rede de relações, 

a fim de apreendermos os efeitos de sentido que lhes sejam possíveis. O sentido 

não é uma entidade isolada e independente a ser transmitida pela linguagem, 

portanto, não há sentido em si mesmo, o sentido é em “relação a”, isto é, efeito 

do contato ideologicamente atravessado entre um dizer aqui e outro lá. (cf. 

ORLANDI, 2012a, p. 25). Em razão disso, a Análise de Discurso procura mostrar 

o funcionamento discursivo de textos, observando sua articulação com as 

formações ideológicas e, para atingir seu objetivo, produz um deslocamento em 

relação às ciências sociais.  

  Dessa forma, critica tanto o a-historicismo presente na teoria gerativo- 

transformacional quanto o subjetivismo individualista da teoria da enunciação. 

Distancia-se tanto dos posicionamentos que acreditam que as regras, por si, 

produzem todas as formas da língua quanto dos que concebem o sujeito como 

dono absoluto do seu dizer. Para a Análise de Discurso, o sujeito produz a 

linguagem em meio a condições específicas, singulares, e o papel do analisa é 

justamente procurar mostrar esse processo de produção. É, pois, na confluência 

de saberes linguísticos, sócio-históricos e ideológicos que a análise do discurso 

se habilita a cumprir seu papel. 
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  Segundo Orlandi, “O que há de específico na análise de discurso é 

justamente ser uma forma de reflexão sobre a linguagem que não trabalha com 

regras e com a gramática, mas com "sistemas" de dispersão e com a 

determinação histórica dos processos de significação” (2009, p. 72). Partindo do 

entendimento de que a linguagem faz muito mais do que comunicar ou designar 

uma realidade preexistente, a Análise de Discurso, com filiação nos estudos de 

Michel Pêcheux, postula conceitos e noções fundamentais e indispensáveis à 

análise da construção e da desconstrução de sentidos no discurso. Busca, 

assim, mostrar que as palavras não servem apenas para expressar ideias e 

pensamentos, mas também para ocultá-los ou dissimilá-los.  

 Serrani-Infante (1991, p. 93-100) considera que uma das principais 

condições de possibilidade da Análise de Discurso é a repetição e identifica 

como um dos modos exemplares de repetição a paráfrase12. Devemos 

compreender que não há “repetição pura”, já que as condições de produção e 

reprodução de um determinado enunciado não são as mesmas. Ainda que o 

enunciado tenha sido repetido inúmeras vezes mesmo num só espaço 

discursivo, como ocorre durante a campanha eleitoral, há “um jogo 

interdiscursivo” (o atravessamento por outros discursos, já ditos, já significados 

anteriormente, diferentes condições de produção-reprodução), que sobre ele 

atua. Interessa-nos, substancialmente, o estudo da “repetição” e a contribuição 

que a mesma possa trazer para a compreensão dos sentidos que se constituem 

e circulam em torno do sujeito do discurso.  

Entendemos que a questão do excesso pode articular-se, ou melhor, 

entrelaça-se às questões da memória, da repetição. Assim, de acordo com 

Pêcheux, a memória, em AD, 

 
deve ser entendida não no sentido psicologista da “memória individual”, 
mas nos sentidos entrecruzados da memória mítica, social, inscrita em 
práticas [...]. A memória discursiva seria aquilo que, em face de um 
texto que surge como acontecimento a ler, vem restabelecer os 
‘implícitos’ (quer dizer, mais tecnicamente, os pré-construídos, 
elementos citados e relatados, discursos transversos, etc.) de que sua 
leitura necessita: a condição do legível em relação ao próprio legível 
(PÊCHEUX, 1999, p. 51-52; grifos do autor). 

                                                
12 A paráfrase apresenta-se como uma possibilidade de compreensão do funcionamento 
discursivo do que pré-existe ao discurso, mas que sobre este produz seus efeitos. Em AD, a 
paráfrase é entendida como uma possibilidade de diversificação do sentido. Segundo Orlandi 
(2012a, p.79), vemos a historicidade representada pelos deslizes produzidos nas relações de 
paráfrase, lembrando que em AD não existe paráfrase pura. 
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Na mesma direção, Indursky (2011, p. 68) pontua que “a reflexão sobre 

memória sempre esteve presente no quadro da Teoria da Análise de Discurso”, 

ainda que sob outras designações, como, por exemplo, repetição, pré-

construído, discurso transverso, interdiscurso. Vale dizer que “não há dizer que 

para fazer sentido não se inscreva na memória. Não há dizer que não se faça a 

partir da repetição” (ORLANDI, 2012b, p.173).  

No entanto, sabemos que a repetição que interessa à AD e, 

consequentemente, à nossa análise é a repetição histórica, ou seja, aquela em 

que “há deslocamento, deriva, transferência, efeito metafórico. E o efeito 

metafórico é retomada e esquecimento, deslize para outro lugar de sentido, novo 

gesto de interpretação” (ORLANDI, 2012b, p. 173). 

O que podemos perceber é que há um continuum de efeito de sentido, ou 

seja, o mesmo discurso se repete, reforçando assim o aprendizado, ou seja, a 

regularização de um determinado sentido, o que nos remete para o fato de que 

“há repetições que fazem discurso” (COURTINE; MARANDIN, 1981, p. 28). 

Esse e outros pontos nos levam a compreender a repetição como uma 

possibilidade de condensação das semelhanças de sentidos, sem deixar de 

mostrar que os mesmos estão sempre vinculados à possibilidade de 

movimentação, por isso, o sentido sempre pode ser outro e a repetição pode 

ocorrer de maneira relativa; no entanto, não podemos deixar de reconhecer que 

a repetição através dos tempos instaura a regularização e funciona a partir de 

suas imagens enunciativas, criadas a partir da memória e que também produz 

memória.  

É interessante observar que esse processo de construção do sentido se 

constitui essencialmente através do Aparelho Ideológico de Estado da 

Informação13, o qual, de acordo com Indursky (2015, p. 14), é responsável pela 

                                                
13 Althusser (2001, p.68) designa como Aparelhos Ideológicos do Estado (AIE) um certo número 
de realidades que se apresentam ao observador imediato sob a forma de instituições distintas e 
especializadas. Entre eles encontra-se o AIE de informação comportando a imprensa, o rádio, a 
televisão, etc. Para o autor todos os AIE concorrem para o mesmo fim, ou seja, para a reprodução 
das relações de produção (relações de exploração capitalistas). No entanto, esses aparelhos 
são compreendidos no âmbito da AD, a partir da ressignificação dada por Pêcheux, também 
como possibilidade de transformação das relações de produção existentes. Salienta Althusser 
que cada um dos AIE concorre para seu fim único de maneira própria, ou seja, “O aparelho de 
informação despejando pela imprensa, pelo rádio, pela televisão doses diárias de nacionalismo, 
chauvinismo, liberalismo, moralismo, etc.” (2001, p. 78). Contudo há de se considerar todo o 
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instauração de Políticas do Esquecimento, produzindo um processo discursivo 

que é da ordem da repetibilidade. 

Ao considerar as condições de produção desse discurso, nos deparamos 

com o fato de que o mesmo ocorre fortemente ligado a saberes específicos, que 

são repetidos exaustivamente procurando produzir em efeito de verdade. E 

neste processo uma posição passa a ser tomada como única, como verdadeira, 

enquanto outras passam a ser excluídas, produzindo assim “gestos de 

silenciamento em torno de outros possíveis sentidos”. Trata-se de um silêncio 

específico-particular, que se produz, porque 

 
as práticas e os saberes excluídos remetem a um outro modo de se 
relacionar com a ideologia e divergem e/ou antagonizam com os 
saberes e interesses da Formação Discursiva Dominante. Essas 
outras vozes são excluídas do âmbito da Formação Discursiva [...]. Tal 
procedimento produz um efeito de silenciamento do diferente, 
responsável pelo efeito de consenso instaurado no corpo social 
(INDURSKY, 2015, p. 15, grifo da autora). 
 

A AD é uma teoria da linguagem que se consubstancia na inter-relação 

da língua(gem), da história (ideologia) e dos processos inconscientes na 

constituição dos sujeitos. Contudo, a AD não é nem Psicanálise, nem Linguística, 

nem História, tampouco a soma delas. A AD propõe questões que se fazem no 

entremeio destes três domínios de saber, que eles próprios não se colocam e 

não buscam responder (ORLANDI, 2016, p. 9-10). Considerando que há um real 

da língua, um real da história e um real do inconsciente, nos propomos a refletir 

sobre a falta nesses três diferentes domínios de saber, que embasam a 

concepção do ser-sujeito em falta. 

Refletindo sobre a língua na Análise de Discurso, de antemão já podemos 

afirmar que não é a mesma da Linguística: 

 
A língua da AD admite a falta, o furo, a falha; não trabalha com uma 
noção de estrutura fechada e homogênea e incorpora o termo “real da 
língua”, trazido por Milner da psicanálise, para expressar essa 
incompletude, esse não-todo que é próprio da língua e a constitui 
(LEANDRO-FERREIRA, 2010, p. 19).  

 

                                                
aparato tecnológico de informação da atualidade, incluindo, por exemplo, a internet, as redes 
sociais, as mídias eletrônicas, etc. 
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 A Análise de Discurso constitui seu campo teórico, produzindo dois 

deslocamentos: o do sentido e da própria língua. O primeiro é compreendido 

como investido na possibilidade de sempre ser outro, não é dado a priori. Já a 

língua é compreendida além do sistema significante que representa. Esse 

deslocamento permite que ambos sejam colocados em relação com a história. 

Orlandi (1999) nos ajuda a elucidar esta questão, afirmando em relação à língua 

que 
 

há condições para que ela surta seus efeitos. Não se trata apenas de 
um jogo de significantes descarnados, embora a língua como sistema 
significante importe e muito. Para ressoar, é preciso a forma material, 
a língua-e-a história. Algo do plano da existência produz essa 
possibilidade junto ao que dá linguagem. E em que sujeito e sentido 
se constituem. Se, de um lado, a linguagem tem sua parte na injunção 
a significar, de outro, o mundo exerce sua força inexorável (ORLANDI, 
1999, p.3). 

 

Desse modo, é possível compreender que o intangível (o real da língua), 

o ausente (que corresponde à falta) e o evidente (possibilitado pela ideologia) 

sejam modos de presença, ainda que muito diversos, de processos 

inconfundíveis que tocam a relação da língua com a história (ORLANDI, 2004, 

p. 7). Essa nova perspectiva de abordagem da língua inaugura a noção de 

discursividade, definida por Pêcheux como “efeito da língua sujeita a falha que 

se inscreve na história” (op. cit. p.8). 

A língua na AD é pensada não como um sistema fechado, de formas 

abstratas, mas material, isto é, como espaço de manifestação das relações de 

forças e de sentidos ideologicamente constituídos. É essa língua concebida não 

como um espaço fixo, cristalizado, mas como um espaço que abriga 

determinações não sistêmicas, que vai possibilitar a produção de efeitos de 

sentido – discursos – que vão constituir os sujeitos.  

Essas determinações devem ser pensadas com relação ao Materialismo 

Histórico − ou teoria das condições de produção, formas e efeitos da luta de 

classes −, elaborado por Marx ([1859], 1999), incluída aí a ideologia. Constitui-

se em um dos três domínios disciplinares − os outros dois são a Linguística e a 

Teoria do Discurso, perpassados, os três, pela Psicanálise −,  sob os quais e, 
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em seu entremeio, forma-se a AD14. Para Marx, o modo de produção da vida 

material do homem condiciona o processo social, político e espiritual de sua vida. 

Logo, “não é a consciência dos homens que determina o seu ser, mas, ao 

contrário, é o seu ser social que determina sua consciência”15 (MARX, [1859, 

1999], p. 49). 
Numa formação social capitalista como a que vivemos, a ideologia 

trabalha no sentido de ocultar a estrutura de classe e a dominação existente 

neste modelo de formação social, naturalizando a tradição ideológica burguesa 

dominante. Essa filiação materialista vai nos permitir pensar a materialidade do 

discurso e sua relação com a ideologia – a materialidade específica da ideologia 

é o discurso, e a materialidade específica do discurso é a língua.  

Assim, é possível pensar a falta também a partir da noção de ideologia, 

mais precisamente da primeira tese postulada por Althusser (2001, p. 85): “a 

ideologia representa a relação imaginária dos indivíduos com suas condições 

reais de existência”. A relação é, portanto, imaginária, porque não corresponde 

à realidade. O mesmo autor considera que se é verdade que a representação 

das condições de existência reais dos indivíduos remete em última instância às 

relações de produção e às relações derivadas das relações de produção, pode-

se dizer que toda ideologia representa, em sua deformação necessariamente 

imaginária, não as relações de produção existentes (e as outras relações delas 

derivadas), mas, sobretudo, a relação (imaginária) dos indivíduos com as 

relações de produção e demais relações daí derivadas (ALTHUSSER, 2001, p. 

88). Isso implica no caráter alienado do mundo real, produzido pela ideologia em 

seus rituais ou práticas, revelando uma existência que é material. 

   A partir de seus pressupostos, a AD permite apreender a 

construção de sentidos nos enunciados, os saberes e conceitos nele 

introjetados, os quais influenciam a própria concepção da realidade percebida e 

o processo de constituição dos sujeitos 

                                                
14 De acordo com Pêcheux e Fuchs (2010), a AD forma-se pela relação, no entremeio de três 
domínios disciplinares: a) o materialismo histórico, como teoria das formações sociais, incluindo 
aí a ideologia; b) a linguística, como teoria dos mecanismos sintáticos e dos processos de 
enunciação; c) a teoria do discurso, como teoria da determinação histórica dos processos 
semânticos, que, por sua vez, participa ativamente na constituição da identidade dos sujeitos, 
considerando ainda que essas três regiões sejam atravessadas e articuladas por uma teoria da 
subjetividade de natureza psicanalítica. 
15  Prefácio à Crítica da Economia Política, de [1859], 1999. 
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1.2 Prática política: o próprio da Análise de Discurso 
 

A AD se propõe a trabalhar a opacidade do texto e vê, portanto, nesta 

opacidade, “a presença do político, do simbólico, do ideológico, o próprio fato do 

funcionamento da linguagem: a inscrição da língua na história para que ela 

signifique” (ORLANDI, 2001, p. 21). 

Podemos dizer que a análise de discurso já nasce comprometida com as 

leituras do político, isto é, quando surge na França na década de 60 do século 

XX, o momento histórico e o meio científico mantinham uma forte relação com a 

política. Courtine (2010)16 explicita o momento histórico e o meio científico no 

qual se funda a Análise de Discurso:  

 
Os fundadores da AD eram gente de esquerda, marxistas além do 
mais, militantes comunistas na maioria, não é possível omitir isso. Era 
o caso de Pêcheux e de todos aqueles que lhe eram próximos, que se 
ocupavam ou não da análise do discurso - Françoise Gadet, Paul 
Henry, Michel Plon, Elizabeth Roudinesco, eu mesmo, com algumas 
exceções - aqueles que vinham com interesse pelo discurso como 
objeto, com preocupações mais exclusivamente lingüísticas. Eu 
penso, por exemplo, em Jean-Marie Marandin. Mas o lado político 
dessa história pesou muito no seu destino. O entorno imediato da 
análise do discurso era bem este. Com Dubois por padrinho, havia toda 
uma corte de militantes comunistas: os historiadores preocupados com 
a linguística e os linguistas preocupados com a história – Régine 
Robin, Jacques Guilhaumou, Denise Maldidier - e assim o grupo de 
Rouen reunido em torno de Jean Baptiste Marcellesi, Gardin, Guespin 
etc., que Pêcheux e eu mesmo considerávamos comunistas ortodoxos 
- e, digamos a palavra, "stalinistas" - com os quais nós estávamos 
batendo de frente constantemente. Tinha-se, às vezes, a impressão 
de que era verdadeiramente isso a luta principal, a AD se banhava no 
marxismo e nas controvérsias existentes no interior do mesmo: 
Althusser de um lado, o partido comunista francês e sua tendência de 
outro... Eu creio que não é possível esquecer isso, porque, desde que 
foi apagada das ficções históricas que dão conta da gênese da AD, 
essa questão se tornou o "cadáver no armário" da análise do discurso; 
e eu peso minhas palavras, porque se eu digo "cadáver", eu penso de 
imediato, lamentavelmente, em Pêcheux, maneira de dizer que a 
política é o péché – ou o Pêcheux, quem sabe? (COURTINE, 2010, p. 
2). 

 

Brincando com as palavras, o autor usa péché como possibilidade de a 

política ser o pecado de Pêcheux ou ser ele mesmo o pecado na fundação tão 

                                                
16 A citação de Courtine apresentada encontra-se na entrevista realizada por Silvia Nugara, 
doutoranda de Ciências da Linguagem (Università degli Studi di Brescia, co-tutela Paris III- 
Sorbonne Nouvelle), publicada em Organon Revista do Instituto de Letras da UFGRS, v. 24, n. 
48, (2010), 
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heteróclita da AD. No decorrer da entrevista, descreve esse período particular 

da União da esquerda, a qual foi interrompida pelos comunistas, em 1977: 

 
A União da esquerda seguia essa "política da mão estendida" do 
Partido Comunista Francês a todas as classes populares e correntes 
políticas democráticas, de maneira a formar uma frente de esquerda 
comum, como a Frente Popular tinha feito em sua época. O Partido 
Comunista, nas suas negociações históricas com ele mesmo, entre 
políticos sectários ou apoiadores das bases operárias ou de abertura, 
como se diria agora, diante de toda uma série de elementos que lhe 
eram heterogêneos, escolheu essa política da União da esquerda. 
Mas, em um dado momento, o PCF (Partido Comunista Francês) se 
deu conta de que Mitterrand, em seu fim político, estava virando tudo 
do avesso para o seu proveito. Então, em 1977, os comunistas se 
voltaram novamente sobre essa base operária e sectarista, que era 
sua base tradicional desde os anos 20, e em conseqüência, a União 
da esquerda foi rompida. E assim essa política de união foi liquidada 
do dia para a noite (COURTINE, 2010, p.2). 

 

Destaca o autor que foi nesse contexto que desenvolveu sua tese sobre 

o discurso comunista endereçado aos cristãos, entre os anos de 1977 e 1979, 

portanto, como ele próprio define: "no calor da hora". Em suas palavras, 

 
para, sem dúvida, fazer progredir a AD sobre o plano da ciência, mas 
igualmente - e sobretudo - para tentar compreender o que tinha sido 
essa tendência política nos dispositivos discursivos que a exprimiam. 
Eu fiz parte, como Pêcheux, daqueles que, no momento da ruptura da 
União da esquerda, recusaram essa nova tendência e se expressaram 
nos jornais, no Le Monde em particular, assinando publicamente 
petições. Isso não parece nada hoje, mas naquela época não era nada 
mesmo, quando se era militante comunista. Então tentamos lutar 
dentro do partido contra o partido, mas isso não durou muito tempo, 
porque, quando damos cabeçadas em um muro que não se move, se 
não formos completamente masoquistas, um belo dia paramos. Minha 
tese foi então escrita nesse contexto. Havia mais que um simples 
interesse pelo discurso político. O que me interessava era mostrar, por 
meio das próprias estruturas do discurso, que a política da mão 
estendida era um pseudo-diálogo que não correspondia quase nada 
ao desejo de abertura fixado. De onde igualmente tirei meu interesse 
pela questão da memória: eu tentava antes mostrar que essa 
tendência política obedecia a uma memória do discurso, e que essa 
última determinava demasiadamente esse corpus, que era originado 
apenas a partir de repetições, apagamentos, esquecimentos, 
redundâncias, lapsos, lacunas dessa memória pela qual as coisas 
podiam ser compreendidas. Assim, a história da AD na França, 
particularmente no seu começo, é igualmente uma história política. 
(COURTINE, 2010, p. 3). 
 

 Nosso objetivo em trazer esse recorte de entrevista concedido por 

Courtine diz respeito ao fato de que o mesmo registra o quanto a Análise de 

Discurso encontra-se marcada, desde sua aparição, pela política. Sua gênese 
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política espraia-se pelos estudos atuais da área, inspirando e fomentado os 

estudos sobre o discurso político. 

 

1.3 Discurso político: o político e a política em Análise de Discurso 

 

 Tratar do discurso político é um grande desafio, primeiramente devido ao 

fato de ser abordado por diferentes correntes de pensamento (Filosofia, 

Sociologia, Antropologia Social, etc.), e também por se constituir num dos temas 

mais importantes, necessários e recorrentes na contemporaneidade brasileira.  

 Nesse sentido, parece-nos fundamental demarcar as fronteiras do 

discurso político do qual estamos nos ocupando: o discurso político concebido 

na ótica da Análise de Discurso pecheuxtiana, disciplina que propõe constituir 

seu conhecimento à luz das determinações históricas, concebidas como 

constituintes do sujeito, do discurso e do sentido. Entendemos que o modus 

operandi adotado pela AD afeta a constituição de seu objeto teórico – o discurso 

– assim como também constitui o lugar onde a base material de seu objeto – a 

língua – em sua relação com a história encontra sua dimensão política, portanto, 

é nessa medida que a AD contribui para que seu objeto possa ser concebido 

como político. 

 No texto "O estranho espelho da análise do discurso", prefácio da obra O 

discurso comunista endereçado aos cristãos, de autoria de Courtine (2009, p. 

21), Pêcheux faz referência ao fato de que a Análise de Discurso “parece ter 

experimentado desde suas origens uma tendência irresistível, na França, a 

eleger como objeto de estudo os “discursos políticos” (mais frequentemente os 

de esquerda)”. Tratar-se-ia, então, de estudiosos dedicados à análise do 

discurso político, constituindo-se, para ele, numa prática de espelhos, uma vez 

que a prática analítica refletiria a prática política.  

 Um ponto que é importante ressaltar no trabalho de Courtine, acima 

citado, localizado ele também no campo discursivo da política, é o fato de, a 

partir da noção de enunciado dividido, o autor colocar a questão “que uma 

formação discursiva é constitutivamente perseguida por seu outro” (COURTINE, 

2009, p. 24), ou seja, a heterogeneidade afeta a formação discursiva, condição 

que, por si só, é suficiente para a instauração da contradição no interior da FD. 

E, no caso do discurso político-partidário, há momentos em que essa prática, a 
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qual propomos entender como uma prática discursiva relacional específica, na 

medida em que se constitui numa prática social, que tem sua circulação no 

espaço público, mantém relações de poder; e que os pressupostos que a 

constitui, de alguma maneira, se inter-relaciona com outras. Trata-se, para o 

analista, de considerar, então, que o sujeito-enunciador filiado a uma 

determinada FD, ao dizer X, não está dizendo Y (saber pertencente a outra FD), 

entretanto, X e Y estão necessariamente em relação e ambos têm potencial para 

se afetarem mutuamente. 

 É pertinente lembrar que uma proposta de leitura do discurso político 

admite um recuo no tempo e na história para que conheçamos sua trajetória e 

seu processo de constituição a partir dela. Que conhecimentos prévios são 

relevantes para a prática de leitura do discurso político de hoje? Acreditamos 

que se faz necessário criar as condições para que o não-sentido possa fazer 

sentido, o proibido seja permitido e o impossível encontre o seu lugar. “Para a 

AD, vai interessar e muito penetrar nesses limites fugidios e nessas bordas da 

língua, deixadas à margem porque difíceis de explicar e de enquadrar” 

(LEANDRO-FERREIRA, 1999, p. 62). 

Consideramos que parte dessas bordas, algumas vezes, descuidadas na 

leitura do discurso político, são consideradas por Courtine (2006), na obra 

"Metamorfoses do discurso político: derivas da fala pública". Seu trabalho, tanto 

nessa obra quanto na outra referida anteriormente – Análise do discurso político: 

o discurso comunista endereçado aos cristãos – propõe estratégias teórico-

analíticas que colaboram para o projeto da Análise de Discurso, no qual se vê 

contemplada a articulação entre linguagem e história. Ao trilhar por um percurso 

que faz, ao mesmo tempo, a história e a crítica da AD, o autor faz também uma 

espécie de atualização do olhar lançado ao discurso político, pautado nas 

transformações sofridas por este, em decorrência dos movimentos da História.  

Digamos que o autor inaugura um novo modo de olhar para o objeto da 

Análise de Discurso ao mostrar a mudança do próprio objeto e a necessidade de 

atualização do dispositivo de análise. Resumindo, a historicidade e a 

heterogeneidade como constitutiva do sujeito, do discurso e do sentido, estão na 

base da proposta do autor e possibilitam ao analista tornar visíveis a contradição, 

a divisão e dispersão dos mesmos. 
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 Trata-se de uma proposta de análise de discursos que aponta as 

mudanças da sociedade, dialoga com elas e as interroga. Além disso, entre 

essas mudanças, o autor enfatiza a existência de novas práticas adequadas ao 

aparato audiovisual de informação: “De agora em diante, o discurso político não 

pode ser dissociado da produção e recepção de imagens [...] e isso mudou 

profundamente os modos de subjetivação, regulados por novas práticas”. E essa 

“mutação dos modos de comunicação política exige a renovação de uma 

semiologia da mensagem política” (COURTINE, 2006, p. 6-7).  

Nas palavras do autor, encontramos o ressoar das palavras de Pêcheux, 

quando afirma que o discurso político deve ser remetido às relações de sentido 

nas quais é produzido; e quando reconhece, ao dar o exemplo de um deputado 

na Câmara, a existência de um sistema não linguístico que atua sobre esse 

discurso, tais como os aplausos, o riso, o tumulto, os assobios, os “movimentos 

diversos”, que tornam possíveis as intervenções diretas do auditório sobre o 

orador (PÊCHEUX, [1969], 2010a, p. 77).  

Feitas essas considerações no campo do discurso, na tentativa de 

buscarmos outras abordagens que possam acrescentar subsídios teóricos para 

a reflexão e também auxiliem na diferenciação necessária a ser estabelecida 

entre o político e a política, trazemos posições de autores da área da filosofia no 

capítulo a seguir. 
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2 DIFERENTES ABORDAGENS TEÓRICAS DA POLÍTICA 
 

Ao produzir conhecimentos em relação ao homem, a natureza, ou a 
sociedade, não se pode deixar de reconhecer a complexidade do 

real, a existência do escorregadio, do indizível, do caos e da 
incerteza. 

 
Edgar Morin (1986) 

 

Nosso interesse, neste espaço, é chamarmos a atenção para a 

importância de estabelecermos a diferenciação necessária, no domínio da 

Análise de Discurso, entre o político enquanto relações de força e a política 

enquanto atividade política. 

 

2.1 Perspectivas filosóficas 

2.2.1 Concepção de Agamben: política como zona de indiscernibilidade 

  O filósofo estudioso da política, Aristóteles, a respeito da política, revela: 

Vemos que toda cidade é uma espécie de comunidade, e toda ela se 
forma com vistas a algum bem (o bem-comum), pois todas as ações 
de todos os homens são praticadas com vistas ao que lhes parece um 
bem; se todas as comunidades visam a isso, é evidente que a mais 
importante de todas elas e que inclui todas as outras tem mais que 
todas este objetivo e visa ao mais importante de todos os bens; ela se 
chama cidade e é a comunidade política (ARISTÓTELES, Pol., 1252 
a). 
 

  Para esse autor, o objetivo da política era a felicidade humana, mais 

especificamente a felicidade coletiva. Nessa perspectiva, o viver em 

comunidade, o modo de organização da sociedade deve ter como fim o 

favorecimento ao bom viver. 

   Vale ressaltar, de um lado, que as condições de produção do discurso do 

filósofo se distancia fortemente das atuais, ou seja, a organização política de 

Roma não corresponde à nossa organização política, pelo motivo que nem todas 

as categorias sociais podiam participar da vida política, como era o caso das 

mulheres e dos escravos que, mesmo sendo libertos, permaneciam excluídos da 

vida política. De outro, o cerne do pensamento de Aristóteles parece estar 
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fortemente arraigado à noção de política na atualidade como instrumento capaz 

de possibilitar/garantir o bem comum, o interesse coletivo. 

  No entanto, Agamben (2002) chama atenção para o fato de que 
 
os gregos não possuíam um termo único para exprimir o que nós 
queremos dizer com a palavra vida. Serviam-se de dois termos, 
semântica e morfologicamente distintos, ainda que reportáveis a um 
étimo comum: zoé, que exprimia o simples fato de viver comum a todos 
os seres vivos (animais, homens ou deuses) e bíos, que indicava a 
forma ou maneira de viver própria de um indivíduo ou de um grupo. 
Quando Plato, no Filebo, menciona três gêneros de vida e Aristóteles, 
na Ethicanicomachea, distingue a vida contemplativa do filósofo 
(bíostheoreticós) da vida de prazer (bíosapolausticós) e da vida política 
(bíospoliticós), eles jamais poderiam ter empregado o termo zoé (que, 
significativamente, em grego carece de plural) pelo simples fato de que 
para ambos não estava em questão de modo algum a simples vida 
natural, mas uma vida qualificada, um modo particular de vida (2002, 
p. 9). 

 

Agamben defende que a simples vida natural é, porém, excluída, no 

mundo clássico, da pólis propriamente dita; e resta firmemente confinada, como 

mera vida reprodutiva. Enfatiza que deveria tornar-se canônico para a tradição 

política do Ocidente justamente o trecho da Política de Aristóteles (1252b,30), o 

qual define a meta da comunidade perfeita, referindo-se ao simples fato de viver 

à vida qualificada “nascida em vista do viver, mas existente essencialmente em 

vista do viver bem” , e complementa que  

 
a política humana é distinguida daquela dos outros viventes porque 
fundada, através de um suplemento de politização ligado à linguagem, 
sobre uma comunidade de bem e de mal, de justo e injusto, e não 
simplesmente de prazeroso e doloroso” (AGAMBEN, 2002, p. 10). 
 

No entendimento de Agamben, essa definição impulsiona os estudos de 

Foucault que, ao final da obra Vontade de saber, conclui que, nos limiares da 

Idade Moderna, a vida natural começa e ser incluída “nos mecanismos e nos 

cálculos do poder estatal e a política se transforma em biopolítica” (AGAMBEN, 

2002, p. 11). Ainda, ao referir o pensamento de Foucault, lembra Agamben que, 

por milênios, o homem permaneceu o que era para Aristóteles, ou seja, um 

animal vivente e, além disso, capaz de existência política; já o homem moderno 

é um animal, em cuja política está em questão a sua vida de ser vivente 

(AGAMBEN, 2002, p. 11). 
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Agamben afirma, seguindo Foucault, que o "limiar de modernidade 

biológica” de uma sociedade situa-se no ponto em que a espécie e o indivíduo 

enquanto simples corpo vivente torna-se a aposta que está em jogo nas suas 

estratégias políticas (2002, p. 11). Dito diferentemente, a vida natural ou vida nua 

passa a se integrar às estratégias políticas adotadas na sociedade e, de certa 

forma, contribui para a passagem do “Estado territorial” ao “Estado de 

população”, possibilitando o aumento da importância da vida biológica e da 

saúde da nação como problema do poder soberano, que se transforma 

progressivamente em “governo dos homens” (AGAMBEN, 2002, p. 11). 

Na visão foucaultiana, para o exercício desse “governo dos homens” 

surgem as sofisticadas técnicas políticas, seja como possibilidades das ciências 

humanas e sociais, seja como a simultânea possibilidade de proteger a vida e 

de autorizar seu holocausto. Um exemplo desse funcionamento é o próprio 

capitalismo, cujo desenvolvimento e triunfo não teria sido possível sem o controle 

disciplinar efetuado pelo novo biopoder, que criou para si, através de uma série 

de tecnologias apropriadas, “os corpos dóceis” de que necessitava. 

Agamben (2002, p.11-12) cita também a obra Condição humana de 

Arendt, escrita no final dos anos cinquenta, em que a autora diz que a vida 

biológica passa a ocupar o centro da cena política do moderno, assim como as 

escavações de Foucault sobre biopolítica, as quais não fazem referência a ela. 

Duas reflexões que não estabelecem conexão com o poder totalitário e a 

estrutura dos grandes estados totalitários respectivamente. Contudo, a autora 

afirma que o ingresso da zoé na esfera pólis, a politização da vida nua constitui 

o evento decisivo da modernidade, que assinala uma transformação radical das 

categorias político-filosóficas do pensamento clássico. Agamben defende a tese 

de que  

 
somente em um horizonte biopolítico, de fato, será possível decidir se 
as categorias sobre cujas oposições fundou-se a política moderna 
(direita/esquerda; privado/público; absolutismo/democracia etc.), e 
que se foram progressivamente esfumando a ponto de entrarem hoje 
numa verdadeira e própria zona de indiscernibilidade, deverão ser 
definitivamente abandonadas ou poderão eventualmente reencontrar 
o significado que naquele próprio horizonte haviam perdido. E somente 
uma reflexão que, acolhendo a sugestão de Foucault e Benjamin, 
interrogue tematicamente a relação entre vida nua e política que 
governa secretamente as ideologias da modernidade aparentemente 
mais distantes entre si poderá fazer sair o político de sua ocultação e, 
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ao mesmo tempo, restituir o pensamento à sua vocação prática 
(AGAMBEN, 2002, p.12). 

 
 As palavras do autor lembram-nos dois pontos que nos parecem 

essenciais à Análise de Discurso: a refutação aos universos logicamente 

estabilizados, quando fala sobre as oposições fundadoras da política moderna e 

suscita o aprofundamento da reflexão sobre a relação entre vida nua e política, 

assim como quando toca a relação inextrincável e dialética entre teoria e práxis, 

ao aventar a possibilidade de restituir o pensamento à sua vocação prática. 

 O autor afirma: “Protagonista deste livro é a vida nua, isto é, a vida matável 

e insacrificável do homo sacer, cuja função essencial na política moderna 

pretendemos reivindicar” (AGAMBEN, 2002, p.16). A vida nua é entendida como 

a vida em permanente exposição à violência soberana e se encontra entre zoé 

─ o simples fato de viver, comum a todos os seres vivos – e bíos - a forma de 

viver própria de um indivíduo ou grupo (AGAMBEN, 2002, p.9). 

 A vida nua, também entendida como vida abandonada, não é aquela 

deixada de lado, mas a que o abandono se dá por relação de exclusão inclusiva. 

Dito de outro modo, o Estado ─ aquele que tem o poder de abandonar ─ se 

relaciona soberanamente com o abandonado através da violência da decisão 

soberana.  

 O autor apresenta ainda a definição schmittiana de soberania, na qual 

"soberano é aquele que decide sobre o estado de exceção", ou seja, "O 

soberano está, ao mesmo tempo, dentro e fora do ordenamento jurídico" 

(AGAMBEN, 2002, p.19). Desse modo, o soberano é aquele que está fora do 

ordenamento jurídico, contudo, ele reconhece seu poder de proclamar o estado 

de exceção, suspendendo assim o ordenamento. Cabe ao soberano “decidir se 

a constituição possa ser suspensa” (AGAMBEN, 2002, p. 23). 

O soberano tem o monopólio da decisão sobre o estado de normalidade, 

em que cabe o funcionamento do ordenamento jurídico e a exceção, momento 

em que o ordenamento é suspenso e passa-se a privilegiar o estado de exceção. 

Com efeito, a decisão soberana é política, e dizemos isso porque o Estado, na 

figura de seu representante, é um sujeito que fala de um determinado lugar, e 

em relação a este mantém sua posição, colocando-a em relação com as demais 

posições que compõem a cena de representação do político no âmbito do 

Estado-Nação.  
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Portanto, entendemos que este posicionamento do autor se aproxima da 

compreensão que temos do político a partir de Rancière e de Arendt, entendendo 

que está presente aí o político enquanto jogo de forças e também enquanto 

prática-ação-política. Agamben (2002, p. 27) também afirma que “A decisão 

soberana sobre a exceção é, neste sentido, a estrutura político-jurídica 

originária, a partir da qual somente aquilo que é incluído no ordenamento e aquilo 

que é excluído dele adquirem seu sentido”. Porém, vale salientar que 

 
na exceção soberana trata-se, na verdade, não tanto de controlar ou 
neutralizar o excesso, quanto, antes de tudo, de criar e definir o próprio 
espaço no qual a ordem juridico-política pode ter valor. Ela é, neste 
sentido, a localização (Ortung) fundamental, que não se limita a 
distinguir o que está dentro e o que está fora, a situação normal e o 
caos, mas traça entre eles um limiar (o estado de exceção) a partir do 
qual interno e externo entram naquelas complexas relações 
topológicas que tornam possível a validade do ordenamento 
(AGAMBEN, 2002, p. 26). 

 

O ordenamento jurídico é criado a partir da necessidade da passagem de 

um estado de natureza em si (homo hominis lúpus, Bellumomnia omnes), que 

significa que “homem é lobo do próprio homem” ou “ a guerra de todos contra 

todos”, para o estado natural do homem incorporado na fundação da cidade ou 

do Estado. 

Nessa perspectiva, caberá ao Estado soberano exclusivamente o ius 

contra omnes, isto é, o estado de natureza é encarnado na figura do Estado 

soberano que poderá exercer “o direito contra todos”, todos são submetidos ao 

poder do Estado. Não se trata, portanto, de uma inclusão da vida natural, mas 

da vida nua, aquela constantemente ameaçada por um poder de morte, que ao 

ser excluída através da fundação da Cidade, é automaticamente incluída na 

figura da submissão ao soberano que reservou para si o ius contra omnes 

(AGAMBEN, 2002, p.105-6). 

A criação da cidade implica excluir alguém desta nova ordem. Entretanto, 

o excluído imediatamente (o ser vivente – a vida natural) é incluído em virtude 

da própria exclusão, necessitando responder aos ditames da Lei, portanto, entra 

na cena a vida nua. A inclusão remete à submissão da vida a um poder soberano. 

Neste horizonte, a vida nua não é, portanto, um fato natural, mas um produto de 

um ato jurídico-político. E o portador da vida nua (a vida matável e insacrificável), 

segundo Agamben (2002), é o homo sacer. 
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Para o autor, essa figura obscura do direito romano arcaico, na qual a vida 

humana é incluída no ordenamento unicamente sob a forma da sua exclusão, ou 

seja, da sua absoluta matabilidade, pode ser compreendida com uma função 

essencial na política moderna. Isto é, pode ajudar a desvelar o (des)conhecido 

próprio do poder político. O termo sacer, na sua acepção talvez mais antiga, 

“apresenta o enigma de uma figura do sagrado aquém ou além do religioso, que 

constitui o primeiro paradigma do espaço político do Ocidente” (AGAMBEN, 

2002, p.16). No entendimento do mesmo autor,  

 
a tese foucautiana deverá ser corrigida ou, pelo menos, integrada, no 
sentido de que aquilo que caracteriza a política moderna não é tanto a 
inclusão da zoe na pólis, em si antiguíssima, nem simplesmente o fato 
de que a vida como tal venha a ser um objeto eminentemente dos 
cálculos das previsões do poder estatal; decisivo é, sobretudo, o fato 
de que, lado a lado com o processo pelo qual a exceção se torna em 
todos os lugares a regra, o espaço da vida nua, situado originariamente 
a margem do ordenamento, vem progressivamente a coincidir com o 
espaço político, e exclusão e inclusão, externo e interno, bios e zoe, 
direito e fato entram em uma zona de irredutível indistinção. O estado 
de exceção, no qual a vida nua era, ao mesmo tempo, excluída e 
capturada pelo ordenamento, constituía, na verdade, em seu 
apartamento, o funcionamento oculto sobre o qual repousava o inteiro 
sistema político; quando suas fronteiras se esfumam e se 
indeterminam, a vida nua que o habitava libera-se na cidade e torna-
se simultaneamente o sujeito e o objeto do ordenamento político e de 
seus conflitos, o ponto comum tanto da organização do poder estatal 
quanto da emancipação dele (AGAMBEN, 2002, p.16). 

 

Como o próprio autor pontua, o mais importante não é a inclusão da zoe 

na polis, mas como essa é inserida, ou seja, há uma sobreposição da forma de 

viver sobre a própria vida que deveria ser o princípio de qualquer ordenamento 

político. Na prática social – política, o que ocorre é um processo de 

disciplinarização por parte do Estado sobre o ser vivente, tornando-o sujeito ao 

ordenamento, em nome do bem comum, de uma vida possível na polis. Na 

concepção de Agamben (2002, p. 17), “Tudo ocorre como se, no mesmo passo 

do processo disciplinar (...) entrasse em movimento um outro processo, que 

coincide grosso modo com o nascimento da democracia moderna”, no qual o 

homem como vivente deixa de ser objeto para se tornar sujeito do poder político. 

Nessa perspectiva, ambos processos em muitos aspectos opostos (ao 

menos em aparência), e conflitantes entre si, possuem um ponto de 

convergência, que é o fato de que, em ambos, é colocada em questão a vida 

nua do cidadão, o “novo corpo biopolítico da humanidade”. Segundo o autor, o 
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que caracteriza a democracia moderna em relação à clássica é uma 

reivindicação e uma liberação da zoé, ela busca constantemente transformar a 

vida nua em forma de vida, ou seja, encontrar o bios da zoé.  

Nesse sentido, é possível compreender que a contradição da democracia 

moderna consiste em querer colocar em jogo a liberdade e a felicidade dos 

homens no próprio ponto – a “vida nua” – que indica a sua submissão. Contudo, 

 
tomar consciência dessa aporia não significa desvalorizar as 
conquistas e as dificuldades da democracia, mas tentar de uma vez 
por todas compreender por que, justamente no instante em que 
parecia haver definitivamente triunfado sobre seus adversários e 
atingido seu apogeu, ela se revelou inesperadamente incapaz de 
salvar de uma ruína sem precedentes aquela zoe a cuja liberação e 
felicidade havia dedicado todos seus esforços. A decadência da 
democracia moderna e o seu progressivo convergir com os estados 
totalitários nas sociedades pós-democráticas espetaculares (que 
começam a tornar-se evidentes já com Tocqueville e encontraram nas 
análises de Debord sua sanção final) tem, talvez, sua raiz nesta aporia 
que marca seu início e que a cinge em secreta cumplicidade com o 
seu inimigo mais aguerrido. A nossa política não conhece hoje outro 
valor (e, consequentemente, outro desvalor) que a vida, e até que as 
contradições que isto implica não forem solucionadas, nazismo e 
fascismo, que haviam feito da decisão sobre a vida nua o critério 
político supremo, permanecerão desgraçadamente atuais 
(AGAMBEN, 2002, p.17-18). 

 

De certa forma, podemos compreender que o autor chama atenção para 

a necessidade de mantermos um estado de alerta e, mesmo com toda a 

prudência necessária, considerarmos a “íntima solidariedade” entre democracia 

e totalitarismo, que não seria a mesma de Strauss (convergência entre 

liberalismo e comunismo quanto a meta final), mas que poderão nos orientar 

diante das “novas realidades e das convergências imprevistas do final do milênio, 

desobstruindo o campo em direção àquela nova política que ainda resta em 

grande parte inventar” (AGAMBEN, 2002, p.18). 

Em suma, o que Agamben (2002) vem mostrar com a figura do homo 

sacer, é que o “ser” da política ocidental atual nada mais é do que um produto 

de um poder político que outorga vida nua sob diferentes (formas de vida) ao ser 

vivente, em outras palavras, produz formas de vida permeadas pela total 

submissão à violência soberana do próprio ser vivente. 

Sublinha o autor que vinte e quatro séculos se passaram (da política 

aristotélica) e a política continua a “assumir mais a forma de uma biopolítica” e 
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“não conseguiu construir a articulação entre zoe e bíos, entre voz e linguagem, 

que deveria recompor a fratura” (2002, p.18). Questiona, já respondendo: 

 
Como é possível "politizar" a "doçura natural" da zoe? E, antes de tudo, 
tem ela verdadeira necessidade de ser politizada ou o político já está 
contido nela como o seu núcleo mais precioso? A biopolítica do 
totalitarismo moderno de um lado, a sociedade de consumo e do 
hedonismo de massa de outro constituem certamente, cada uma a seu 
modo, uma resposta a estas perguntas. Até que, todavia, uma política 
integralmente nova - ou seja, não mais fundada sobre a exceptio da 
vida nua - não se apresente, toda teoria e toda praxe permanecerão 
aprisionadas em um beco sem saídas, e o "belo dia" da vida só obterá 
cidadania política através do sangue e da morte ou na perfeita 
insensatez a que a condena a sociedade do espetáculo (AGAMBEN, 
2002, p.18-19). 
 

 A esse respeito o que por hora compreendemos é que o campo de 

aprisionamento é o que parece permanecer, ou seja, o sujeito é capturado sob 

as formas de vida, sob as identidades jurídico-sociais que se firmam sobre a vida 

nua, sem, no entanto, considerar a vida simples de todo o ser vivente como o 

ponto primordial da vida em sociedade. A partir do entendimento de que a vida 

nua do homo sacer não é um dado natural, mas um produto de um ato jurídico-

político, podemos fortalecer a luta contra os espaços de exceção e possibilitar o 

aparecimento de uma luz no fim do túnel. Mas não há como negar a regência 

insensata da sociedade do espetáculo que, ao nosso ver, acaba por produzir e 

conduzir também a política do espetáculo, conceito ao qual retomaremos mais 

adiante. 

 

2.1.2 Concepção de Arendt: política como dissenso e ação  

 

O conceito de "ação", que se relaciona com o conceito de política, é 

entendido por Arendt (1983) como uma das fundamentais atividades humanas, 

considerando aí também o trabalho e a obra. Segundo a perspectiva da autora, 

 
A ação, única atividade que ocorre diretamente entre os homens, sem 
a mediação das coisas ou da matéria, corresponde à condição humana 
da pluralidade, ao fato de que os homens, e não o Homem, vivem na 
terra e habitam o mundo. Embora todos os aspectos da condição 
humana tenham alguma relação com a política, essa pluralidade é 
especialmente a condição – não apenas a conditio sine non, mas a 
conditio per quam – de toda a vida política (ARENDT, 1983, p. 8-9; 
grifos da autora). 
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Quando a autora se refere “ao fato de que os homens, e não o Homem, 

vivem na Terra e habitam o mundo” (1983, p. 8), está se referindo também ao 

fato de que a pluralidade, enquanto condição elementar da ação e do discurso  

 
tem o duplo caráter de igualdade e distinção. Se os homens não 
fossem iguais eles não poderiam entender uns aos outros e aqueles 
que os antecedem, nem planejar o futuro e prever as necessidades dos 
que virão após eles. Se os homens não fossem distintos, se cada ser 
humano não fosse diferente dos que existem, do que existiram ou dos 
que existirão, eles não precisariam da ação ou do discurso para se 
fazerem entender. Sinais e sons bastariam para comunicar imediatas 
e idênticas necessidades e desejos (ARENDT, 1983, p.188). 

 

No entendimento da autora, a diferença, que é própria dos homens, 

consiste na base do que os impulsiona a se manifestarem no plano da atividade 

política, para isso dispõem do discurso e da ação. Dito de outro modo, é essa 

não coincidência entre os sujeitos que os leva à prática política. Contudo, para 

que ambos façam sentido – discurso e ação – necessitam estar relacionados à 

pluralidade, a qual comporta tanto a igualdade – que possibilita a compreensão 

entre os homens –, quanto a diferença que pontua a necessidade do discurso e 

da ação. 

Essa convivência dos sujeitos em meio a diferenças e divergências é o 

essencial para que o sujeito se constitua como sujeito político, contudo, é 

necessário que o discurso se faça presente nesta interação através da qual os 

homens se relacionam e se revelam. Ação sem discurso é mera prática 

mecânica, ou seja, “A vida sem discurso e sem ação está literalmente morta para 

o mundo – deixa de ser uma vida humana, uma vez que já não é vivida entre os 

homens” (ARENDT, 1983, p. 189). 

Levar isso em conta significa deixar de considerar a ação simplesmente 

como ato de tomar iniciativa ou de colocar algo em movimento para tomá-la 

como possibilidade política. Seguindo o mesmo pensamento, Cazarin (2004), 

fazendo referência à Arendt (1983), assinala que 

 
o discurso, por sua vez, é constitutivo da ação – sem discurso, a ação 
deixaria de ser ação. É através do discurso sobre as questões do 
mundo em comum que a ação assume caráter político específico, que 
se manifesta no espaço público (esfera pública). Esse espaço, essa 
cena pública, resulta justamente da pluralidade – da ação em conjunto, 
constitutiva do próprio espaço público. Na ação e no discurso, os 
homens mostram quem são, revelam ativamente suas identidades 
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pessoais e singulares, e assim se apresentam no mundo, através da 
cena pública que nunca é consensual, pois tem espaço para o dissenso 
(CAZARIN, 2004, p. 43; grifos da autora). 
 

A noção de dissenso de Arendt (1983) pode ser entendida como 

comportando a diversidade, a diferença entre os seres humanos, ou seja, seus 

diferentes pontos de vista e a divergência, tomada como conflito, tensão, 

discordância.    

A ação vivida entre os homens é constituída por um discurso que 

representa diferentes posições circunscritas nas relações de poder/embate; 

desse modo, ação e discurso se revestem de uma dimensão que é política. 

Nesses termos, todo sujeito é político e atua no espaço público. Destacamos que 

estamos entendendo espaço público como aquele espaço onde 

presumidamente a todos os sujeitos é dado transitar/ocupar, ainda que a 

permissão não seja o único fator que o habilita a isso. Este espaço, assim 

entendido, quando ocupado, é marcado pela pluralidade inerente a todos os 

sujeitos (diferença-divergência), o que conduz Arendt a conceber a cena pública 

como fundamentalmente lugar de dissenso. 

Acreditamos que é possível compreender a cena pública como o espaço 

de ação/atuação dos sujeitos, onde mostram suas posições a partir de diferentes 

materialidades discursivas. Como essa “cena nunca é consensual”, podemos 

pensar aqui em sujeitos divisíveis e/ou divididos, nos moldes de Rancière (1996): 

em “parcelas”. Nessa perspectiva, a cena pública pela atuação de seus 

diferentes/divergentes é um lugar/espaço de representação do político enquanto 

embate de forças, “desentendimentos”. 

 Com relação a tal fato, entendemos que há uma aproximação entre o 

pensamento de Arendt (“dissenso”) e o pensamento de Rancière 

(“desentendimento”). Na sequência, apresentamos a abordagem desse autor. 

 

2.1.3 Concepção de Rancière: política como desentendimento 
 

 Um dos conceitos importantes na obra de Rancière é o do 

"desentendimento". Diz-nos o autor: 

 
Por desentendimento entendemos um tipo determinado de situação de 
palavra: aquela em que um dos interlocutores ao mesmo tempo 
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entende e não entende o que diz o outro. O desentendimento não é o 
conflito entre aquele que diz branco e aquele que diz preto. É o conflito 
entre aquele que diz branco e aquele que diz branco mas não entende 
a mesma coisa, ou não entende de modo nenhum que o outro diz a 
mesma coisa com o nome de brancura (RANCIÈRE, 1996, p. 11). 

 

O autor explicita que o desentendimento não é um mal-entendido, e 

também não diz respeito apenas às palavras, mas “Incide geralmente sobre a 

própria situação dos que falam” (RANCIÈRE, 1996, p.12). E complementa: 

 
A situação extrema de desentendimento é aquela em que X não vê o 
objeto comum que Y lhe apresenta porque não entende que os sons 
emitidos por Y compõem palavras e agenciamentos de palavras 
semelhantes aos seus [...] essa situação extrema diz respeito, 
essencialmente, à política. Ali onde a filosofia encontra ao mesmo 
tempo a política e a poesia, o desentendimento se refere ao que é ser 
um ser que se serve da palavra para discutir. As estruturas do 
desentendimento são aquelas em que a discussão de um argumento 
remete ao litígio acerca do objeto da discussão e sobre a condição 
daqueles que o constituem como objeto (RANCIÈRE, 1996, p. 13).   

 

Consideramos que ambos os autores nos ajudam no presente estudo, 

pois a noção de "dissenso" de Arendt, de um lado, e a de "desentendimento" de 

Rancière, de outro, permitem entender o político como embate de forças, 

relações de poder entendidas como exteriores e permitem relacionar esse fato 

com a contradição presente em toda e qualquer formação discursiva.  

Um outro aspecto a considerar diz respeito ao uso da linguagem nesse 

jogo de forças. Salientamos que os efeitos de sentido não se atrelam, na 

perspectiva aqui adotada, às palavras ou expressões. Na realidade, eles 

dependem de outros fatores, principalmente do lugar ideológico de quem as 

produz. Assim, uma mesma palavra ou expressão pode significar 

diferentemente, dependendo da filiação do sujeito-enunciador. Em outras 

palavras, o fato de o sujeito-enunciador poder dizer o mesmo, diferentemente, 

diz respeito diretamente ao seu lugar ideológico de fala – a formação discursiva 

– e de determinado posicionamento em relação a mesma – a posição-sujeito. No 

entanto, nem a formação discursiva é homogênea e nem o sujeito é plenamente 

identificado com o domínio de saber no qual se inscreve. Disso resulta a 

diferença entre o que diz e o que pode e deve ser dito no interior da FD, quanto 

à divergência extrema entre sujeito e a forma sujeito que o domina, fazendo com 

que sua permanência não possa mais ser suportada no âmbito da FD. Neste 
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caso, pela desidentificação o sujeito migra para outra região de saber, deste 

modo, é possível apreender a divisão e a dispersão do sujeito. 

Retomando Rancière, o que nos parece ainda mais promissor em seu 

estudo, é o fato de podermos pensar o político além da relação de força, quando 

define a atividade política. O que, de certa forma, se aproxima da noção de 

prática política, proposta por Herbert ([1966] 2014, p. 34-35), ou seja, a prática 

política tem por objeto as relações sociais entre os homens, encontrando a 

“matéria-prima a transformar” sob a forma de ralações sociais; e seu instrumento 

de transformação é o discurso. Para Rancière, 

 
a atividade política é a que desloca um corpo do lugar que lhe era 
designado ou muda a destinação de um lugar; ela faz ver o que não 
cabia ser visto, faz ouvir um discurso ali onde só tinha lugar o barulho,  
faz ouvir como discurso o que só era ouvido como barulho 
(RANCIÈRE, 1996, p. 42). 

 

 A partir de Rancière (1996), a atividade política pode ser entendida como 

prática de ruptura do funcionamento da desigualdade, o que o autor enfatiza 

quando menciona que “Nenhuma coisa é então por si política. Mas qualquer 

coisa pode vir a sê-lo se der ocasião ao encontro das duas lógicas. Ela o é, 

quando reconfigura as relações [...]” (1996, p. 45). Nesse sentido, um lugar pode 

se tornar de fato um lugar político, não apenas por que nele se situam diferentes 

posições de sujeitos, mas porque, no seu interior, instaura-se o litígio. E isso 

implica que o lugar do político sempre se estabeleça como um lugar não 

homogêneo. Em termos um tanto diferentes, mas com efeitos de sentido que se 

aproximam: transformação, deslocamento, ruptura estão presentes na 

teorização de Rancière, como também em Herbert. 

 

2.2 Perspectivas discursivas  

 
2.2.1 Concepção de Pêcheux (Thomas Herbert): política como prática 
ideológica 

 

Segundo a definição de Herbert, a prática política está associada à 

“transformação de relações sociais dadas em novas relações sociais produzidas 

por meio de instrumentos políticos” ([1966] 2014, p. 24). Desse modo, 
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gostaríamos de enfatizar que Herbert, há cerca de duas décadas antes, de forma 

semelhante, toca a questão da ruptura, da reconfiguração das relações sociais, 

ou seja, do viver dos sujeitos em sociedade. 

Neste ponto, nos ocupamos das ideias desenvolvidas no texto "Reflexões 

sobre a situação teórica das ciências sociais e, especialmente, da psicologia 

social", assinado por Thomas Herbert e publicado em Cahiers pour l’analyse. Tal 

trabalho é de grande importância, principalmente no que se refere a instaurar um 

território propício para o desenvolvimento da AD, o que vem a se efetivar quando 

Michel Pêcheux abandona o pseudônimo de Thomas Herbert e funda a Análise 

de Discurso da Escola Francesa. Dito de outra forma, este texto pode ser 

compreendido como o que aponta uma falta no âmbito das ciências sociais, 

possibilitando que a AD surja para preencher essa lacuna que as demais 

ciências não tinham feito até o momento em questão. 

O texto de Thomas Herbert propõe que, segundo as condições da época, 

relacionadas à divisão do trabalho intelectual, uma prática que pretendesse 

alcançar a categoria de ciência necessitaria de uma avaliação “para decidir sobre 

seu caráter lícito ou ilícito” e deste modo se constitui dois tipos de críticas. A 

primeira avaliação, efetuada pelos que praticam a própria ciência (crítica 

interna), a qual caberia a vigilância do território, que só pode ser exercida sob a 

condição de não suscitar problemas de fronteiras. A segunda, de acordo com o 

autor, poderia ser chamada de crítica externa, já que trata “sua relação com o 

“resto”, o “fundamento do ser”, como um irrefletido pré-científico” (HERBERT, 

[1966] 2014, p. 21 - 22). 

O autor menciona que “a filosofia, como saber supremo, seria a mais 

indicada, e, de fato ela realiza sua missão de crítica externa das ciências com 

uma consciência e uma assiduidade admiráveis” (p.22), porém, chama atenção 

para o fato de que 

 
esse olhar pesado, de controle, que a filosofia não para de impor às 
outras ciências [...] “deixa ouvir” algo que é oportuno examinar: todas 
as manobras de coerção que a filosofia exerceu sobre as ciências 
sociais se mostravam quando examinadas, como sintoma sempre 
novos de um nó de forças “reativas”, sentido nietzschiano, que tomou 
posse da filosofia. [...] Observemos simplesmente, por agora, que a 
filosofia não desempenha atualmente – se é que algum dia 
desempenhou – o papel de uma potência neutra soberana, mas ao 
contrário, seus interesses estão profundamente engajados na batalha: 
a estrutura atual da divisão do trabalho – que L. Althusser designou 
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como trabalho da Teoria – permite discernir onde nós estávamos, e 
ainda estamos por parte. (HERBERT, [1966] 2014, p. 22 – 24; grifos 
do autor).  

 

Com seu método de trabalho, o autor supõe uma “reviravolta essencial”, 

já efetuada em outros trabalhos, os quais podem servir de “guias” – 

parafraseando o autor – para uma diferente concepção/abordagem do 

(des)conhecimento científico. O referido trajeto conduz à conclusão de que 

 
se o conceito de teoria é fundamentado, a filosofia como estado neutro 
desaparece, recolocando em questão o sentido da distinção crítica 
interna/ crítica externa. Nosso trabalho consiste, a partir daí, em 
analisar as especificações do “todo complexo” conflituosos no qual as 
práticas científicas, e também a filosofia como prática específica, estão 
implicadas entre outras determinações teóricas e não teóricas, das 
quais somente a Teoria pode permitir apreender as articulações 
(HERBERT, [1966] 2014, p. 24; grifos do autor). 

 

Em nosso entendimento, estamos diante do momento embrionário da 

Análise de Discurso pecheuxtiana. Momento que prepara o terreno, abre portas 

para que a teoria futura se apresente e se consolide como Teoria, ainda que 

tenha passado e passe por muitos percalços. 

Como bem lembra Orlandi (2009, p. 7), o homem procura dominar o 

mundo em que vive e uma das maneiras de obter esse domínio é através do 

conhecimento. E, nesse ínterim, as ciências compõem um domínio de saber, 

através do qual o homem procura explicar tudo o que existe, ou seja, o que faz 

parte de seu universo.  

Assim, a difícil tarefa de (des)conhecer o mundo é mediada pela 

linguagem, que lhe permite não apenas se comunicar, mas expressar seus 

pensamentos, exercer seu poder, elaborar sua cultura e sua identidade. Ao fazer 

isto, reveste-se o homem de sua dimensão simbólico-política. Para Orlandi 

(1998), 

 
o político compreendido discursivamente significa que o sentido é 
sempre dividido, sendo que esta divisão tem uma direção que não é 
indiferente às injunções das relações de força que derivam da forma 
da sociedade na história! (p. 74). 

 

Tomamos esse caminho, porque acreditamos que ele nos permite 

compreender que a questão do político está posta desde um sempre-já-lá da 
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humanidade, e a AD se traduz em uma proposta de compreensão dessa 

realidade, privilegiando noções como a de discurso, de história e de sociedade, 

que, possivelmente, tenham germinado a partir de uma necessidade apontada 

por Herbert: a de desenvolver, como ele próprio explica, uma tentativa de 

estabelecimento da 

 
rede de determinações do todo complexo das práticas que constituem 
a prática social: sabe-se que a prática social de uma sociedade 
determinada admite como fator dominante seu modo de produção, 
quer dizer, a organização complexa das forças de produção 
(instrumentos de produção e forças produtivas) e das relações de 
produção (formas de relações sociais entre os produtores). Isto nos 
adverte sobre a necessidade de colocar em duas linhas diferentes a 
prática técnica e a prática política, no interior do todo complexo 
(HERBERT, [1966] 2014, p. 25; grifos do autor). 

 

Neste ponto, nossa leitura nos conduz a conceber que o autor, além de 

tocar na questão do político, remete à noção de ideologia atentando para dois 

polos diferenciados, ou seja, uma ideologia que pode ser apreendida no âmbito 

da prática técnica17, que pensamos ser possível abordar neste estudo; e outra 

que se realiza a partir da prática política, tal qual como pensada na AD. 

Associamos a prática técnica ao fato dos enunciados proferidos por 

agentes políticos demandarem competências específicas que, segundo 

Piovezani (2017, p. 39), derivam da aquisição de um habitus que compreende 

um conjunto de saberes, uma capacidade retórica, um domínio prático e uma 

submissão a esse campo que entendemos como o da política partidária. 

Em suma, na tessitura do texto, as Ciências Sociais são colocadas em 

questão e, dessa forma, abre-se um espaço que possibilitará à AD mostrar que 

a língua e a significação não são transparentes, dando especial atenção à 

                                                
17 Herbert elucida os conceitos de prática, que são relevantes também para este estudo. “Por 
“prática”, no sentido geral, é preciso entender “todo processo de transformação de uma matéria-
prima dada em um produto determinado, transformação efetuada por um trabalho humano 
determinado, utilizando meios de produção determinados”. Prática técnica: transformação de 
matérias-primas extraídas da natureza – ou produzidas por uma técnica preliminar – em produtos 
técnicos, por meio de instrumentos de produção determinados. Prática política: transformação 
de relações sociais dadas em novas relações sociais produzidas por meio de instrumentos 
políticos. Prática ideológica: transformação de uma “consciência” dada em uma nova 
“consciência” produzida por meio de uma reflexão da consciência sobre si própria. Prática 
teórica: transformação de um produto ideológico em conhecimento teórico, por meio de um 
trabalho conceitual determinado. O desligamento da teoria em relação à ideologia constitui o 
“corte epistemológico”. Prática social: o conjunto complexo de práticas indeterminadas, no 
interior de um todo social dado” (HERBERT, [1966] 2014, p. 24 – 25; grifos do autor). 
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relação que compreende como problemática, ou seja, a relação das Ciências 

Sociais com o político, visto que estas supõem a transparência da linguagem. 

A questão que, de fato, nos parece a mais importante é o reconhecimento 

de que “os conteúdos ideológicos existem” e “em continuidades com as práticas 

técnica e política” e “o segredo que cerca a ideologia” de algum modo está 

relacionado às próprias práticas, em seu desenvolvimento próprio e em suas 

relações recíprocas” (HERBERT, [1966] 2014, p. 28). 

Consideramos que as observações postas pelo autor ficam mais claras à 

medida em que explicita que a prática técnica se efetua tendo em vista o produto, 

ou seja, ela tem uma estrutura que é externa, assim, a técnica 

 
vem preencher um desejo, uma falta, uma demanda que se define fora 
da própria técnica. O lugar onde se define a falta que indicará sua 
função em relação a esta técnica particular não é esta técnica, mas o 
todo organizado da própria prática social (...) as práticas técnicas de 
ferraria artesanal respondem à demanda de uma prática social definida 
– a sociedade feudal – da mesma forma que as de metalurgia, no 
sentido atual do termo, respondem à demanda da sociedade industrial 
(HERBERT, [1966] 2014, p. 29; grifo do autor). 

 

 Isso nos faz pensar que as práticas publicitárias e marqueteiras, no interior 

do discurso político, podem ser compreendidas tendo por função uma resposta 

à demanda social e, do modo como defende o autor, são determinadas, uma vez 

que recebem de algum lugar uma demanda, e determinantes, já que é o leque 

das respostas possíveis por elas propostas que torna possível a existência da 

demanda – “a prática política encontra a matéria prima a transformar sob a forma 

de relações sociais “sempre-já-lá; ela não tem origem histórica marcada” 

(HERBERT, [1966] 2014, p. 34. Grifos do autor). 

A partir da leitura que fizemos, é possível compreender que o texto revela, 

a partir da explicitação das tipologias da prática, uma “costura” com o “tecido” do 

materialismo histórico, quando é trazido para a reflexão o modo de produção e 

as relações aí estabelecidas, como elementos de determinação de uma dada 

sociedade, o que veio a constituir um dos eixos da Análise de Discurso 

pecheuxtiana, conforme aborda Cazarin (1998): 

 
A Teoria Materialista visa desfazer a identificação do sujeito consigo 
mesmo. Entende o real como um processo não unificado, atravessado 
por desigualdades e contradições; é um processo "sem-sujeito", ou 
seja, sem um sujeito que coincida consigo mesmo; não aceita a 
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limitação dos fatos às leis da natureza e engloba as condições nas 
quais o homem entra em relação com elas (relação de produção/forças 
produtivas); apresenta a independência do mundo exterior em relação 
ao sujeito, mas considera, simultaneamente, a dependência deste em 
relação ao mundo exterior. Pode-se dizer que o "processo sem-sujeito" 
(que coincida consigo mesmo) é a espinha dorsal do estudo de 
Pêcheux (p. 14).   

 

Neste horizonte, a Análise do Discurso alicerça seus fundamentos no 

materialismo histórico, propondo uma perspectiva materialista das práticas da 

linguagem e, portanto, para análise das mesmas, dando especial atenção à 

formação dos processos discursivos.  

Retomando Herbert, vale destacar que, em sua reflexão/teorização, o 

mesmo opera uma distinção entre prática empírica e prática ideológica, 

apontando “que não existe ruptura assinalável entre elas” (HERBERT, [1966] 2014, 

p. 24 – 25). Separa prática ideológica de prática teórica por uma linha de ruptura, 

o que se justifica na medida em que os conhecimentos científicos são 

efetivamente produzidos. 

Apresenta a prática social como ideológica e questiona o que caberia 

registrar quanto à prática política (relações sociais). Passa para uma segunda 

fase de reflexão na qual tensiona a prática filosófica, no que se refere à produção 

de conhecimentos científicos e ainda toma a prática política ideológica realizada 

na sociedade como fruto das diferentes vertentes que a compõe. 

O próprio da Análise de Discurso, em nosso entendimento, é conceber a 

exterioridade como constitutiva do sujeito, do sentido e do discurso. Essa 

exterioridade se dá na relação com o outro e com o complexo de formações 

ideológicas dispersas no interdiscurso. A preocupação com os efeitos que a 

ideologia é capaz de produzir no que diz respeito aos conhecimentos científicos 

postulados, incluindo aí tanto as ciências “em desenvolvimento”, como as 

ciências sociais, quanto as “já desenvolvidas”, como a física e as matemáticas - 

são anteriores a própria constituição da AD, como demonstra Pêcheux, ainda 

quando escrevia sob o pseudônimo de Thomas Herbert. Questiona o autor a 

crítica “efetuada pelos que praticam a própria ciência” para separar o que é 

apropriado e o que não é apropriado, no que diz respeito ao controle exercido 

pela filosofia sobre as outras ciências que lutam por se estabelecer, e salienta: 

A questão posta pelo autor é a inexistência de prática científica em estado 

neutro, e seu trabalho consiste em analisar as especificações do “todo complexo” 
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conflituoso das práticas científicas sem distinção, por considerar que estão 

implicadas em determinações teóricas e não teóricas e que somente a Teoria 

pode permitir apreender as articulações.   

 

2.2.2 Concepção de Courtine: política como contradição e mutação 

 

 Lembrar, esquecer e repetir é uma questão política, tanto quanto as 

inventadas formas de dominação legitimadas por uma política sem memória 

(COURTINE, 2009[1981] capa). Essas são as primeiras palavras do autor, a 

título de informação, aos leitores da obra Análise do discurso político: o discurso 

comunista endereçado aos cristãos. Na referida obra, o autor propõe um 

diferenciado gesto de leitura para o discurso político, qual seja, buscar identificar 

outros traços que não somente os traços homogêneos dos discursos políticos de 

esquerda, “tendência irresistível, na França”, que a AD experimentou desde suas 

origens (PÊCHEUX, 2009, COURTINE, 2009 p. 21). 

 Courtine (2009) apresenta uma proposta de mudança de direção para o 

gesto de leitura do discurso político que se efetiva, principalmente, a partir dos 

conceitos de “enunciado dividido” e “memória discursiva”, que se tornaram 

valiosos para a AD, desde então.  

Segundo Piovezani & Sargentini (2009), a tese de Courtine mais atenta à 

contradição do que à reprodução, faz convergir a teoria do discurso com 

postulados da Arqueologia de Foucault, demonstrando  

 
que as formações discursivas são frequentadas por seus outros, entre 
os quais e não de modo aleatório a memória tende a eleger um 
antagonista singular, cuja presença se dá sob a forma de repetição e 
de reformulação, de inscrição duradoura ou de apagamento repentino 
(PIOVEZANI & SARGENTINI, 2009, p. 8).  

 

Um funcionamento que se dá no interior da FD em função da dependência 

desta em relação ao interdiscurso, que comporta o todo complexo com 

dominante das formações discursivas intrincado no complexo da instância 

ideológica.  

 Ao referir à inclinação irresistível da AD em eleger como objeto de estudo 

discursos políticos, mais frequentemente os de esquerda (na França), Pêcheux 

(2009, p. 22) diz-nos: 
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A análise dos discursos (políticos) surgiu na forma de um trabalho 
político especializado, visando a tomar posição em um campo 
ideologicamente estruturado (demonstrando/criticando/justificando 
este ou aquele discurso, inscrito nesta ou naquela posição. Os deslizes 
e os ressurgimentos que afetam o campo político, particularmente o 
francês, parecem determinar uma inflexão do trabalho de análise para 
a explicação das determinações a longo prazo e de causalidades de 
longa duração: de fato, os discursos políticos, muito além de sua 
função de camuflagem e de autojustificação, constituem também um 
vestígio, uma rede de indícios para compreender concretamente como 
se chegou até aqui e, ao mesmo tempo, para reconstruir a memória 
histórica a partir deles, em especial do movimento operário 
(PÊCHEUX, 2009,  p. 22, grifos do autor). 

 

 Ainda que a citação anterior se refira a um caso concreto – o movimento 

operário francês – ela pode ser estendida a todo campo político. Os deslizes e 

os ressurgimentos que afetam esse campo apontam para a necessidade de um 

processo analítico que, para além da percepção da condição de camuflagem e 

auto-justificação que caracterizam os discursos políticos, encare os vestígios aí 

presentes que auxiliem a reconstrução da história. Vistos dessa forma, os 

discursos políticos traduzem-se na recusa de uma concepção homogeneizante, 

abrindo espaço para a contradição.  

Por meio da noção de enunciado dividido, proposta por Courtine (2009), 

a contradição é compreendida não como resultante do choque de “corpora 

contrastados” (homogeneidade dos antagonistas), “mas desse efeito de 

sobredeterminação pelo qual a alteridade o afeta” (PÊCHEUX, 2009, p. 24).  É 

nessa perspectiva que Pêcheux apresenta e reconhece a contribuição de 

Courtine ao inserir o discurso-outro na análise do discurso político. 

 É possível compreender que a AD ao se desprender da inclinação pelos 

enunciados legitimados de porta-vozes e aceitar o confronto com essa “memória 

sob a história” que percorre o arquivo não escrito dos discursos subterrâneos, 

conduz-se pelos caminhos inquietantes da “heterogeneidade discursiva, feita de 

trechos e fragmentos”, e que, justamente,  

 
interessa na medida em que nela podem ser determinadas as 
condições concretas de existência das contradições pelas quais 
a história se produz, sob a repetição das memórias 
‘estratégicas’. (PÊCHEUX, 2009, p. 25, grifos do autor). 
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Como bem lembram Piovezani & Sargentini (2009, p. 7), Pêcheux, no 

prefácio da obra de Courtine (2009), reconhece o gesto de uma mudança que 

significa não mais identificar os traços homogêneos dos discursos políticos, 

“como se cada um deles brotasse de fonte única, límpida e exclusiva”. Com um 

olhar atento, Courtine abre espaço para o diferente como possibilidade de 

constitutividade de sentidos no interior da FD. 

Para nosso estudo, especificamente, tal recondução proposta pelo autor 

no modo de constituição do corpus, inserindo aí também o que parece que não 

se “encaixa” ou que “não cabe”, é produtivo especialmente no movimento de 

análise de questões como fala e silêncio, memória e esquecimento como 

resultantes da instância do político.  

As contribuições de Courtine não se referem unicamente a esta fase inicial 

de trabalho como interlocutor e discípulo do fundador da AD, pelo contrário, o 

autor mantém uma postura crítica quanto ao projeto teórico da Análise de 

Discurso, situado entre linguagem e história.  

Já no início dos anos 1980, na França, Courtine mostrava sua 

preocupação com as “mudanças históricas e políticas que reclamavam 

deslocamentos”, além de mostrar “essas metamorfoses como novas exigências 

(teóricas e políticas) a serem incorporadas aos percursos da análise do discurso" 

(GREGOLIN, 2006, p. 6). 

Ao logo de sua trajetória, Courtine dedica-se ao estudo de diferentes 

objetos, somando ao discurso político estudo das práticas expressivas do rosto, 

da história do corpo, interessou-se também sobre as emergências e 

manifestações da glossolalia, sobre a historiografia linguística e sobre as 

metamorfoses do discurso político contemporâneo. Não é difícil entender por que 

seu trabalho ficou marcado pela transdisciplinaridade, e ele próprio conhecido 

como um pensador inquieto, que opta por se mover entre diferentes lugares de 

fala. 

 O percurso transitado pelo autor envolve sua participação na constituição 

da Análise de Discurso, fazendo, portanto, parte da história da AD e, por isso 

mesmo, comprometido com a crítica da teoria, conforme realizada pelo seu 

próprio fundador em diversos momentos. A desconstrução de uma imutabilidade 

instalada no discurso político traz para a reflexão a heterogeneidade discursiva 
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e, por consequência, a contradição. Tal percurso, se é que se pode dizer assim, 

culmina com a proposição de uma “nova lente” para observar o discurso político. 

No trabalho, "Metamorfoses do discurso político. Derivas da fala pública", 

já citado neste estudo, o autor preocupa-se com as mutações das 

discursividades políticas. Segundo ele, “o texto político trabalhado por partes no 

interior de novas práticas de escrita e leitura: produziu e recebeu novas formas” 

(COURTINE, 2006, p. 84) as quais assujeitam os conteúdos políticos às 

exigências de práticas de escrita e leitura adequadas ao “aparato audiovisual” 

de informação. Com isso, “o discurso político não pode ser dissociado da 

produção e recepção de imagens (...) a mutação dos modos de comunicação 

política exige a renovação de uma semiologia da mensagem política” 

(COURTINE, 2006, p. 85). 

É possível compreender que a principal contribuição do autor é a 

atualização do objeto e do modo de olhar o objeto, que provém da condição de 

se manter sensível às metamorfoses de objetos e objetivos. A fidelidade a um 

projeto de análise de discurso que atribua à discursividade sua espessura 

histórica e à AD a necessidade de alargar seu enfoque, visto que as 

sensibilidades sociais, ao longo do tempo, deixam de ser as mesmas, parece-

nos ser seu maior compromisso.  

Portanto, o que aprendemos com Courtine é a necessidade de atentar 

para a essa “transformação fundamental do olhar contemporâneo” (PIOVEZANI 

& SARGENTINI, 2009, p. 14), que, em nosso entendimento, recai sobre os 

diferentes objetos, num movimento imbuído de forças políticas. 

 

2.2.3 Concepção de Corten: política como cena de representação 
 

 Uma das questões mais importantes é atentarmos para o caráter 

frequentemente indefinido do político, já que “O político é, de fato, em si mesmo 

uma representação; a análise do discurso permite defini-la” (CORTEN,1999, 

p.37). Para Corten, a representação do político corresponde à cena das forças 

políticas construída pelo discurso. É a cena onde os elementos que perpassam 

a sociedade são vistos como “forças políticas”, e o autor complementa: 
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Por cena de representação, não se deve, portanto, compreender uma 
cena que refletisse outra coisa. É o discurso em sua circulação que 
constrói a montagem e delimita o fechamento da cena. Essa cena 
apresenta uma ficção, a ficção do “príncipe possível”. É em função 
dessa ficção que nos orientamos “racionalmente”. Essa ficção é o 
político ou a representação do político. Pretende ser um relato 
coerente das ações do príncipe real. É, entretanto, sempre distinta 
desse último. A ficção do “príncipe possível”, assim como não é o 
espelho da ação do príncipe, não fecha o seu campo de ação. Mas 
onde o político existe, o príncipe não pode dispensar esse relato. O 
próprio “príncipe real” não pode dispensar a ficção do “príncipe 
possível” (CORTEN,1999, p.37-38. Grifos do autor). 

 

A leitura possível que podemos fazer das posições defendidas pelo autor 

nos coloca novamente diante da complexidade da compreensão do político e da 

política. Na perspectiva teórica deste trabalho, podemos dizer que, por ser o 

político “a realidade dessas forças” que se colocam “à vista de todos”, mobiliza 

diferentes formações ideológicas que, por sua vez, determinam formações 

discursivas que se relacionam com posições de sujeito em uma conjuntura dada. 

Isso, por si só, situa o político num campo complexo e conflituoso e, quando se 

instaura a impossibilidade de ser tomado pelo real, ou seja, só lhe cabe ser a 

"realidade", começa, então, sua trajetória rumo à ficção. Como consequência, a 

política, enquanto ação ou atividade, mantém uma relação inextrincável com a 

forma-sujeito que a sustenta, ao mesmo tempo em que participa de um cenário 

ficcional forjado pelas relações de forças em conflito, para atender ao imaginário 

dos sujeitos eleitores. 

Ficção porque não corresponde ao real das forças que lhe constituem e 

ficção porque cria, delimita e encerra a cena. Sem a ilusão de tudo abarcar, 

acreditamos que está na base do gesto de leitura do analista de discurso 

reconstituir a cena de representação do político e o discurso político naquilo que 

lhes falta do real ao que se referem, pois, “Nunca o "príncipe possível"; 

construído pelo discurso, será o "príncipe de fato"” (DE CERTEAU, 1982, p.19). 

Compreendemos que o “príncipe possível”, construído pelo discurso político, 

pode ser tanto um representante da política (um agente político), uma instituição 

política (partido político, sindicato, etc.) como a cena das forças políticas 

construída pelo discurso. 

Vale ressaltar que o político como cena de representação das forças 

políticas, o qual é construído pelo discurso, não corresponde ao discurso político, 

e, tampouco, não se limita ao campo do discurso político, contudo, não se 
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estende a toda tela discursiva como multiplicidade imanente de relações de 

poder (CORTEN,1999, p.38 - 39). Outra questão igualmente importante que o 

autor aborda é o fato de que o político, como cena de representação, nem 

sempre existiu, nem é comum a todas as sociedades contemporâneas, já que o 

político, concebido como cena de representação de forças, supõe uma 

determinada figuração de poder, que nem sempre ocorre em todos Estados 

contemporâneos. Observa ainda que, na Idade Média, não havia “político”, mas 

sim dominação e esfera pública. Citando Habernas, coloca que a representação 

não era do povo, mas “diante” do povo. 

A partir da posição defendida pelo autor, nem tudo pode ser abrigado 

sobre o manto do político, posto que, para as forças serem qualificadas como 

políticas, necessitam pertencer a um âmbito de representação, limitado como 

político. Como bem lembra Corten, o efeito de fechamento da representação da 

cena política se dá, mesmo que indiretamente, pelo “arranjo” ou montagem das 

forças; assim, o político é a instância que fixa o estatuto da realidade e define o 

limite da realidade para esse autor. Em suas palavras, 

 
O político é uma construção da realidade a partir da qual (no limite) se 
estabelece a “discriminação” entre amigos e inimigos. Essa 
discriminação é, segundo Carl Schmitt, a essência do político. O 
político é, assim, como todo fenômeno atinente ao discurso, 
construção da realidade. É, também, definição de um limite dessa 
realidade. Por outro lado, o estatuto de realidade jamais é 
independente de uma história que, também ela, vai contribuir para o 
fechamento do espaço de representação. O poder, tal como é 
percebido (o “príncipe possível”), é produzido pelo relato de poder. Em 
outras palavras, a história narrada é o efeito de sentido do arranjo 
dessas forças, ao mesmo tempo que é sua legitimação. (CORTEN, 
1999, p.39 – 40. Grifos do autor). 

 

Para nós, o político enquanto espaço de representação de forças, é um 

espaço constituído por diferentes formações discursivas, em que as relações 

podem ser de incompatibilidade ou de aliança. Quanto à incompatibilidade, é 

possível relacioná-la à divergência, ao litígio, ao dissenso e ao desentendimento, 

e isso pode ocorrer tanto em formações discursivas distintas, quanto em relação 

às posições-sujeito de uma mesma formação discursiva, dado o princípio da 

contradição. 

É possível entender que o político para Corten (1999), possui uma 

autonomia relativa no que tange a construção da realidade, visto que, segundo 
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o autor, há uma história narrada, conforme vimos anteriormente, a qual também 

contribui para a instauração dessa realidade. Na perspectiva discursiva, a 

história narrada deve ser interpretada como discurso e se traduz em 

historicidade, que se inscreve no sujeito, no discurso e no sentido. A ideologia 

produz o “arranjo” ou a “montagem” de um ritual que conduz à interpretação em 

determinada direção, contudo, esse não é um ritual que ocorra sem falhas ou 

sem resistência, o que possibilita que, na cena, haja amigos e inimigos. Convém 

salientar que 

 
forças são políticas quando possuem um estatuto de realidade que 
poderia chegar a provocar a violência, quando são vistas como 
delegadas para intervirem em caso de violência. (...) Em diversos 
regimes, meros “oponentes” são tratados como delinquentes. A 
narrativa do poder determina, efetivamente, o fechamento do espaço 
“político” (CORTEN,1999, p.40). 

 

Nessa perspectiva, o que vai determinar a realidade é o discurso, não 

somente pelo efeito de persuasão que, segundo Corten, é secundário, mas pelo 

efeito de sustentação da cena de representação por ele constituída, o que 

explica que “O assujeitamento absoluto dos súditos do rei ao ser poder absoluto 

é operado pela maneira de descrever o rei (...) É o próprio discurso que se 

apropria ficticiamente da universalidade e da verdade do que ele narra” 

(CORTEN,1999, p.41 - 42). Estamos diante do efeito ideológico sob o discurso, 

produzindo seus efeitos e consequentemente afetando a cena de representação 

do político e os sujeitos que, a partir desta, constituem-se. 

O que cabe destacar é que são as próprias condições de produção 

discursivas que autorizam o discurso político. “São as condições intradiscursivas 

que fixam a posição a partir da qual o locutor vai falar. O próprio discurso político 

produz as condições de sua enunciação” (CORTEN, 1999, p. 42), o que de certo 

modo remete para uma “demanda que também é comanda”, ou seja, “a prática 

política tem por função transformar as relações sociais reformulando a demanda 

social, e o instrumento de transformação da prática política é o discurso 

(HERBERT, [1966] 2014, p. 35). Portanto, podemos compreender o discurso 

político como portador dessa dupla faculdade: responder à demanda social e 

transformar a demanda social. 
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Segundo o mesmo autor, a especificidade do político, o que faz com que 

as forças sejam “políticas” é a própria montagem, ou seja, 

 
da alegoria da caverna de Platão, onde no fundo do subterrâneo se 
projetam diversos objetos móveis iluminados por uma fogueira, poder-
se-ia reter a ideia de que é mais o fogo do que os objetos que anima 
as sombras. É a fogueira que muda com o efeito de relato. Por outro 
lado, as forças políticas destacadas sobre essa cena não se 
assemelham a nada existente. É uma ficção, digamos que também 
uma memória (...) O discurso como sequência de enunciados, são 
entendidos em um sentido mais restrito do que, de um lado, a língua 
política [na acepção gerativa] e, de outro a topologia [como recorte e 
combinação de formações discursivas]. Assim compreendidos, os 
discursos políticos se inscrevem no campo da persuasão. Devem por 
seu efeito perlocutório, movimentar “objetos” (a opinião pública, os 
eleitores) (CORTEN, 1999, p. 50; grifos do autor). 
 

Contudo, enfatiza o autor que os discursos políticos não podem evitar de 

tomar como referente a cena de representação, ainda que eles não sejam os 

únicos a modelá-la. Nessa perspectiva, os discursos políticos se situariam em 

uma margem entre a “vida política”, tal como se desenvolve nas instituições 

políticas e, de outro, a cena de representação das forças políticas. Ao trazer as 

instituições políticas para o interior da reflexão sobre os discursos políticos, de 

certa forma fica garantida a exterioridade que lhe é constitutiva, o que nos remete 

para os Aparelhos Ideológicos de Estado (ALTHUSSER, 2001) e aos discursos 

dispersos no todo complexo com dominante das formações ideológicas – o 

interdiscurso. 

Embora Corten (1999) não se refira diretamente ao interdiscurso, é 

possível compreender que o funcionamento interdiscursivo está presente em sua 

reflexão, sobretudo quando afirma que o discurso político “não recobre toda a 

cadeia discursiva que, na circulação, mantém os grupos de narrações em 

concorrência. Sanciona apenas a atividade maior de uma dessas narrações. 

Complementa o autor que “o discurso provém de uma formação discursiva que 

atribui posições não somente a locutores (autorizados) mas a todos os 

enunciadores, inclusive aqueles pertencentes a outras formações” (CORTEN, 

1999, p. 51). Confirmam-se, assim, as fronteiras porosas da FD e, digamos, seu 

funcionamento como instância produtiva da matéria prima do interdiscurso. 

Ao concluir a reflexão, o autor afirma que o político não coincide com o 

poder e nem corresponde ao poder exercido pelo “príncipe real”. Ele é a “ficção” 

do “príncipe possível”. É construído por um discurso. É o modo como se 
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destacam as forças políticas sobre uma cena, que tem um caráter semi-figurativo 

e na qual não figuram diretamente atores concretos. As forças são uma realidade 

e ninguém pode ignorá-las, elas são carregadas de imposição e, ao mesmo 

tempo, de legitimação (CORTEN, 1999, p. 51 - 52).  Essas forças são 

provenientes das diversas versões narrativas presente na sociedade, a partir das 

quais lugares e posições são delineados para os sujeitos. 

Porém, no grupo de narrações, uma se torna mais ativa do que as outras 

(importante), e assim pode produzir um “efeito” de relato, o qual instaura uma 

língua política que atribui novos lugares a partir dos quais se configuram as 

forças políticas. Em nosso gesto de leitura, compreendemos que há um 

funcionamento que parece ser comum, ou capaz de conduzir a um mesmo 

caminho: a prática política tal como definida por Herbert, a atividade política 

postulada por Rancière e, por último, a língua política concebida por Corten,  

convergindo para uma reconfiguração/transformação das relações sociais. 

A partir de Corten (1999), compreendemos que falar de cena de 

representação do político é falar de um encontro, na maioria das vezes tenso, 

das diferentes forças que atuam na sociedade. Falar de “efeito” de relato é falar 

da supremacia de uma das versões narrativas em relações às demais. E por fim, 

acreditamos que é possível destacar a relevância do trilhar pelo terreno do 

político com a seguinte afirmação: Não há efeito de relato que, em nossas 

sociedades, não tenha sido assumido pelo discurso político. Assim, tomar ou 

perder o poder está sempre formalizado em um discurso político. 

Neste estudo, particularmente, nos ocupamos em refletir sobre o político 

no âmbito da atividade política partidária, por entender que esta se encontra cada 

vez mais no topo das questões que movem o país como um todo e trazem 

importantes transformações na vida do povo brasileiro. Concordamos com 

Cazarin (2004, p. 40), quando afirma que o mais importante não é a preocupação 

em estabelecer definições/tipologias para o discurso político, mas “compreender 

o funcionamento do discurso político”, que, ao nosso ver, na maioria das vezes, 

não é um funcionamento de fácil apreensão, principalmente por se constituir em 

meio a tensões que são próprias da experiência humana em sociedade. 
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3. POLÍTICA PARTIDÁRIA E CONDIÇÕES DE PRODUÇÃO 
 

 ... os partidos políticos continuaram a ser 
bem mais que lícitos. São necessários: e 

    aqui está a sua força. 
Norberto Bobbio 

 

3.1 Discurso político no âmbito da política partidária 
 

Deparamo-nos, entre uma leitura e outra, com a indagação proposta por 

Ribeiro (2017, p. 9), na obra A boa política, a qual o próprio autor definiu como 

“simples e audaciosa: pode a filosofia política servir para tratar da política 

imediata, esta que rodeia nossas vidas?”. Pensamos que, de forma tácita e/ou 

despretensiosa, respondemos afirmativamente a sua indagação, quando 

trouxemos contribuições teóricas, no capítulo 2 deste trabalho, de Agamben, 

Arendt e Rancière; ressaltemos, entretanto, que "a política imediata, esta que 

rodeia nossas vidas" liga-se ao domínio pragmático da política partidária que a 

todos afeta direta ou indiretamente. A ela não ficamos imunes, ao contrário; na 

realidade, ela é o mote fundamental do presente trabalho, que resultou de 

nossas angústias e dúvidas e também de nossos próprios anseios e aspirações 

de compreender o funcionamento do discurso político.  

 Ao nos situarmos no campo da Análise de Discurso com filiação nos 

estudos de Michel Pêcheux, marcamos nossa posição, o lugar de onde 

pensamos e falamos. Dessa forma, de antemão, escolhemos o caminho a ser 

trilhado, considerando a concepção de sujeito, de sentido e de discurso, 

pertencentes a esse campo do conhecimento que deram aporte às análises 

juntamente com a concepção do político.  

 Vale salientar, novamente, que partimos do entendimento de que o campo 

do político comporta o embate entre relações de força, aí presentes o conceito 

de dissenso, na acepção de Arendt, e o de desentendimento, na acepção de 

Rancière. Um campo que não se restringe à política partidária, mas que a atinge, 

inflando-a e inflamando-a através dessas relações de força que atuam na esfera 

das relações sociais. Por esse motivo, acreditamos que trabalhar com um 

discurso que se estabelece no âmbito de uma campanha eleitoral, ou mesmo no 

âmbito de um partido político, pode apontar alguns índices para o entendimento 
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do que se passa politicamente na sociedade. Esse domínio de saber da política 

partidária tem a ver com as relações de poder que se instalam em sociedade e 

com as condições de produção e de transformação sócio-históricas. 

Nosso propósito, neste momento, é situar, mais especificamente, o campo 

discursivo que recobre nosso objeto de análise, o discurso político proferido no 

âmbito da política partidária, entendida como um domínio específico de saber 

que, de acordo com Corten, na tradicional distinção do político “é a área funcional 

especializada, na qual, através das instituições políticas, se realizam atividades 

políticas” (1999, p. 37). Essa nos parece uma definição bastante abrangente e 

que está relacionada à representação política, no sentido de representação 

parlamentar, ou seja, de agentes políticos no exercício de suas funções ou a 

candidatos a cargos públicos, investidos todos em de suas filiações partidárias. 

Todavia, o que nos interessa particularmente é compreender o funcionamento 

específico do discurso político eleitoral.  

De início, reconhecemos que o referido discurso é composto por várias 

materialidades discursivas, isto é, por sequências discursivas de referência que 

foram extraídas de várias fontes: da propaganda eleitoral do pleito de 2014, 

transmitido pela TV, do slogan e do jingle usado na campanha, de entrevistas 

publicadas na mídia eletrônica, em que os diferentes modos de dizer em conjunto 

contribuem para a produção dos efeitos de verdade dos enunciados. Nosso 

estudo centra-se sobre a materialidade verbal, ainda que tenhamos consciência 

que para a referida  produção de efeitos de verdade, contribuíram significações 

além da verbal, como a gestualidade, a postura, o uso da voz, etc., com vistas a 

produzir efeitos de “sinceridade”, “honestidade”, “simplicidade”, “generosidade” 

que, segundo Piovezani, constituem-se em características "levadas à condição 

de valores essenciais daqueles que são levados a exercer cargos públicos” 

(PIOVEZANI, 2017, p. 29).  

O funcionamento discursivo, no âmbito da política partidária, comporta o 

político, na medida em que a realidade é criada discursivamente, em que 

fronteiras são criadas e, em relação a essas fronteiras, se estabelece a 

“discriminação”, ou seja, sujeitos são vistos como amigos ou inimigos (CORTEN, 

1999, p. 39).   

A divisão ou diferenciação dos modos de estar no mundo é próprio do 

político, e é constituinte da política partidária. Esta traz consigo uma 
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particularidade ainda mais importante: o que é discursivizado ultrapassa os 

limites das instituições partidárias e de seus representantes legitimados pelo 

voto do povo.  

Em período de eleição, a gama de enunciadores se multiplica, isto é, 

entram na disputa pela palavra também os candidatos a candidato, os 

simpatizantes e os não simpatizantes, os “amigos” e os “inimigos”, as diferentes 

mídias (a falada, a escrita,a televisiva e as redes sociais), que “noticiam”, se 

pronunciam, influenciam a população, e tudo isso faz deste um universo muito 

peculiar; e complexo, que se transforma, cada vez mais; um espaço de 

construção  de sentidos que têm gravitado entre polos dicotômicos, dadas as 

condições atuais da política brasileira e rio-grandense. 

Essa especificidade da área especializada da política partidária nos 

permite acreditar que a ela concerne também uma tipologia especializada de 

discurso, haja vista o discurso político-partidário ser aqui entendido, de forma 

geral, como efeito de sentido entre interlocutores, num espaço de disputa pelo 

poder entre diferentes versões narrativas. Dentre elas, uma passa a se sobrepor 

às demais, tornando-se exitosa/vitoriosa numa provisoriedade sempre pautada 

no porvir de uma nova eleição. 

É possível compreender então que, nesse universo político-partidário, 

discursiviza-se não apenas a palavra, mas outras formas de expressão que são 

aperfeiçoadas, incluindo aí o calar, o gesticular, o modo e as cores ao vestir, as 

cores representativas dos próprios partidos políticos, os locais em que o político 

se deixará filmar ou fotografar e mais uma infinidade de técnicas para obtenção 

de uma “boa” imagem. Esse relacionamento entre o plano de formação da "boa" 

imagem e o plano discursivo nem sempre é compatível e, por isso mesmo, tem 

um grande potencial para fornecer indícios ou pistas do jogo próprio da política 

partidária e das contradições ideológicas de classe materializadas no discurso 

político. 

A fala do sujeito candidato busca o acerto e a adequação em tudo que é 

discursivizado de acordo com a criação dessa imagem pelo plano de campanha 

traçado, contudo, o cenário em que atua se caracteriza pela dispersão dos 

sujeitos e dos sentidos frente às diversas formações ideológicas em circulação. 

Encontra-se aí o sujeito empírico candidato numa constante luta para escolher 

as melhores palavras, os melhores gestos, os melhores modos de expressar 
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suas opiniões e sentimentos, ou mesmo, de não os expressar. Mas é bem 

verdade que, na perspectiva discursiva, o sujeito não tem o controle do que diz 

e é justamente nos momentos de tensão, de forte apelo emocional que o sem 

controle pode escapar. Ou seja, pela falha do ritual ideológico e pelo 

inconsciente, o que escapa é a resistência do sujeito. “O sujeito resiste à 

dominação, resiste ao enquadramento, à manipulação, nem sempre de forma 

consciente e nem sempre de forma exitosa, mas o faz sem cessar” LEANDRO-

FERREIRA (2015, p. 165).   

Assim, por um conjunto de ditos e não-ditos, palavras, gestos e 

movimentos em suas continuidades e descontinuidades revelam-se lugares, 

papéis ou filiações ideológicas. Muito sabiamente, Bresciane (1998), ao citar as 

contribuições de Pêcheux, Foucault, Ansart, o historiador Marc Bloch e o 

antropólogo Marcel Mauss, chama atenção para a 

 
importância da observação precisa das formas materiais das 
sociedades, dos gestos e dos movimentos que desvendam em suas 
repetições e permanências preconceitos ancestrais e comportamentos 
atávicos, cujos inícios encontram-se perdidos no fundo dos tempos 
(BRESCIANE, 1998, p. 9-10). 

 

 De fato, para além do imediato e do visível, deve orientar-se o interesse 

do analista do discurso. Deve situar-se num ponto de equilíbrio, sem 

preocupação maior com a origem de seu objeto e, ao mesmo tempo, sem 

dissensão de práticas políticas que são históricas e permanecem ainda hoje no 

seio das práticas político-partidárias.  

 Tal questão levou-nos a abordar os primórdios da história da política 

partidária, passando por sua estruturação no Brasil e no Rio Grande do Sul, 

como possibilidade de apreensão e compreensão dos efeitos de sentidos em 

circulação na atualidade.  

Entendemos que o discurso do sujeito enunciador Sartori (SES) não se 

constitui desvinculado das forças que determinam a própria organização da 

sociedade e da política partidária no Brasil, com foco nos aspectos da política 

partidária no Rio Grande do Sul, que nos ajudam a interpretar os sentidos 

historicamente constituídos acerca do discurso em análise. 
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3.2 História da política partidária  

 

Diante do quadro político-partidário atual, muitos são os fatores que 

imprimem significâncias pejorativas ou negativas à política partidária, que vão 

desde as promessas não cumpridas a golpes, corrupção, fakenews, má fé e até 

incompetência. Entretanto, é necessário considerar que, por mais que a 

(des)ilusão, que o (des)encanto e a (des)esperança rondem nosso cenário 

político-partidário, não há como abrir mão da existência dos partidos políticos, já 

que estes são elementos do regime democrático. Segundo Borges, 

 
Os partidos políticos são indispensáveis ao funcionamento de qualquer 
democracia no mundo, pois são eles que congregam os cidadãos, 
aglutinando-os de acordo com as mais diversas tendências quanto a 
seus pensamentos políticos, tornando possível a luta política pelo 
sufrágio (2002, p.5).  

 

 Ainda, de acordo com o mesmo autor, são os integrantes dos partidos 

políticos que, ao assumirem o poder, tornam-se os definidores das políticas 

sociais, por meio de programas partidários, mesmo que, em alguns casos, a 

“ação desses integrantes muitas vezes causa personalização desses 

programas, modificando-os substancialmente” (BORGES, 2002, p.5). Disputa 

pelo poder, luta ideológica, luta de classes, estão presentes desde sempre no 

universo político-partidário. 

 A prática político partidária reflete-se sobre toda a sociedade, sobretudo 

na forma de organização e de repartição/distribuição da riqueza, o que vem 

interferir na vida de cada sujeito e, por isso, requer reflexão. Conhecer os 

elementos determinantes e constitutivos dessa prática se faz necessário e, 

portanto, convida-nos a fazer um recuo no tempo e na história, buscando 

compreender os movimentos discursivos do sujeito enunciador do discurso em 

pauta, José Ivo Sartori, compreendendo também seu lugar de fala. 

 Com isso, pretendemos enfatizar a importância da política 

institucionalizada, ou seja, a política partidária, porque é ela que define os rumos 

tomados por municípios, estados e país. Dito de outro modo, são os partidos 

políticos, por meio de seus integrantes, os definidores das políticas socais e, não 

obstante, essas políticas se constituem revestidas, tecidas com (pre)conceitos e 
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valores de seus constituintes. Perguntamos: o que é um país, seus estados e 

municípios senão o resultado da aplicação desses (pre)conceitos e valores? 

 Consideramos, pois, que, para tratar da política partidária, se faz 

necessário discutirmos seus protagonistas: os partidos políticos. Esses podem 

ser tratados como “uma organização constituída de pessoas com um objetivo 

definido a médio e longo prazos, com estratégias delineadas, visando a 

conquistar e conservar o poder de decisão, com apoio popular conquistado” 

(BORGES, 2002, p. 13). De forma semelhante, são compreendidos como 

“associações de indivíduos com a finalidade de disputar eleições e, por esse 

meio, vir a colocar os seus membros no poder” (SCHMITT, 2000, p.10).  

 Encontramos em Seiler (2000) algumas contribuições bastante 

interessantes que nos ajudam na compreensão dos movimentos de nossa 

atualidade político partidária. Inicia o autor com a afirmação de que os partidos 

políticos são tidos como os mal-amados da democracia, fazendo referência a 

aos estudos de Pierre Avril, nos quais os partidos políticos são considerados 

como uma “impensável noção” no interior da filosofia política clássica: “A idéia 

de partido, escreve ele, tem algo que é politicamente contra a natureza; é 

sinônima de divisão, e a sabedoria nos ensina, desde Platão, que não há pior 

mal para a cidade do que aquele que a divide” (SEILER, 2000, p.5).  

 Sob o estigma da divisão e/ou repartição, o regime partidário é achacado 

em diferentes situações expostas pelo mesmo autor que, em nossa leitura, 

ocorrem em nome de uma pretensa e ilusória unidade. Contudo, conclui que: “O 

fenômeno partidário é totalmente inevitável. Os partidos constituem a condição 

sine qua non do funcionamento do regime representativo” (SEILER, 2000, p.6). 

 Outra questão, posta pelo o autor, é o fato do fenômeno partidário figurar 

no campo das ciências sociais como uma realidade observável bastante antiga, 

assinalando que, tanto neste campo quanto na linguagem corrente, o emprego 

da palavra “partido” revela um uso mais antigo do que os termos “classes 

sociais”, por exemplo. Explicita que etimologicamente a palavra deriva de uma 

acepção primeira do verbo “partir”, que, em francês antigo, significava “fazer 

partes, dividir”. Complementa ainda, que a palavra “partido” foi empregada 

primeiramente para designar um grupo armado, uma tropa irregular de militares, 

ou seja, que estariam agindo à margem das forças armadas ou em ruptura com 

elas, uma espécie de “corpo independente”. A palavra “partido” passou por 
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algumas transformações antes de adquirir sua acepção atual, sendo referida 

para designar uma facção armada organicamente constituída, passando 

posteriormente também a ser empregada para designar uma facção política 

(SEILER, 2000, p. 9 - 10). 

 Conforme exposto pelo autor, trata-se de um interesse antigo das ciências 

sociais pelo vocábulo “partido”, o qual é evocado para fazer referência a conflitos 

políticos. Observa-se um uso que remete aos grupos sociais que se opunham, 

na Atenas aristotélica, aos conceitos de “partido plebeu” e “partido patrício”, 

empregados por especialistas nos estudos da Roma antiga. O vocábulo é 

também empregado por demais estudiosos da história medieval e moderna para 

se referir a diferentes conflitos enfrentados pela humanidade, incluindo aí as 

facções que operaram nas grandes revoluções dos séculos XVII e XVIII 

(SEILER, 2000, p. 10). 

 Salienta o mesmo autor, que a maioria dos cientistas políticos adere a 

uma das posições enunciadas por Max Weber: “os partidos são os filhos da 

democracia e do sufrágio universal” (SEILER, 2000, p. 10). No entanto, a 

afirmação de Weber convoca a problemática das formações políticas que atuam 

em uma situação privilegiada, ou seja, onde há a atuação de uma única formação 

política (partidos monopolistas).  

 Para Seiler (2000) os estudos de Lapalombara e Weiner ajudam nessa 

questão ao proporem que, para um grupo ser considerado um partido político, 

necessita preencher quatro condições: 1) a continuidade na organização, isto é, 

uma organização cuja esperança de vida não dependa dos seus dirigentes 

atuais; 2) uma organização visível, verossímil e permanente em nível local, 

dotada de comunicações regulares e de outros modos de relações entre 

elementos locais e regionais; 3) uma determinação consciente dos dirigentes em 

conquistar e conservar o poder de decisão sozinhos, ou em coalizão com outros, 

tanto em nível local quanto nacional, e não influenciar simplesmente o exercício 

de poder; 4) uma preocupação com a organização, tendo em vista ganhar 

partidários por ocasião das eleições ou de qualquer outro meio de obter o apoio 

popular ( SEILER, 2000, p. 11). 

 Segundo o autor, essa definição recebeu a atenção do maior número dos 

cientistas políticos contemporâneos, o que podemos compreender como uma 

definição que se aproxima da estrutura dos partidos políticos, como conhecemos 
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hoje, ao mesmo tempo em que se distancia das facções armadas, dos grupos 

parlamentares do século XVIII e dos clubes da Revolução Francesa. E constata, 

a partir dos estudos de Jean Blondel, “que só descobrimos poucos partidos antes 

da democratização dos sistemas políticos; contudo, o fenômeno existe, até e 

inclusive, na Antiguidade” (SEILER, 2000, p. 11).  

 Citando a "época normativa" que começa com as revoluções inglesas e 

vai, aproximadamente, até a morte de Marx em 1883, e de Bolingbroke até os 

pensadores da social democracia alemã, a apreciação dada aos partidos está 

diretamente relacionada ao grau de institucionalização e de integração destes 

com a sociedade política. Ainda, no mesmo cenário, numerosos pensadores e 

filósofos tentarão definir a palavra “partido”, fazendo referências às ideias que 

dividem ou unem os indivíduos (SEILER, 2000, p. 12-13).  

 Na análise sistemática do fenômeno partidário, o autor refere dois debates 

fundamentais: ao ligar os partidos políticos ao “sufrágio universal e à 

democracia”, surge a problemática do partido único, que, de certa forma, é 

amenizada pelos estudos de Jean Blondel ao serem definidos como “partidos de 

mobilização”, os quais podem manter-se sem concorrência, “mobilizando as 

massas para o desenvolvimento, para o socialismo ou para qualquer outra 

grande causa e contra a tradição, a burguesia, o imperialismo; em resumo: 

contra o inimigo interno ou externo” (SEILER, 2000, p. 17). 

 O segundo debate citado é o “reducionismo sociológico” relacionado às 

esferas da autonomia do político, que Seiler (2000) qualifica de reducionistas 

econômicos. Segundo o autor, é possível distinguir quatro tipos de posições: 1) 

os ‘conflitualistas’, que subscrevem a autonomia do político; 2) os irenistas 

utilitaristas; 3) os sociólogos irênicos; 4) e os sociólogos do conflito (SEILER, 

2000, p. 18). 

 Defende o autor que “do ponto de vista epistemológico, a controvérsia 

acerca da relação partidos/sociedade remete a uma outra questão mais 

essencial ainda: a do estatuto do político em face do social” e complementa que, 

a partir da referida oposição entre os grupos, o debate sobre o conflito introduz 

uma distinção segunda que traduz, o mais das vezes, os pressupostos 

ideológicos de uns e outros” (SEILER, 2000, p. 18, grifos do autor). 

 Com efeito, a observação do exposto, leva-nos a reconhecer, pelo menos, 

duas questões-chave para a compreensão do político em nosso estudo. Uma 
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concerne ao conflito, entendido a partir da divergência entre sujeitos que se 

situam em diferentes domínios de saber (FDs); outra em que o conflito emerge 

no interior de uma mesma FD, decorrente das diferentes posições de sujeitos 

que nela se inscrevem. Ou seja, o conflito que provém da divergência ou do 

conflito entre posições-sujeito se mostram presentes no cerne da sociedade e 

são a mola propulsora para o desencadeamento da atividade ou prática política, 

mas, ressaltemos, por si só não garantem a sua efetividade. 

 A outra questão diz respeito à ideologia, que é entendida diferentemente 

pela Análise de Discurso, se comparada a outras disciplinas das ciências 

humanas e sociais. Para a AD, a ideologia é concebida como constitutiva do 

discurso, do sentido e do sujeito e, desse modo, a sua prática política não 

prescinde da ideologia. Assim, a ideologia, ou “ as ‘representações’ [...] não têm 

uma existência ideal, espiritual [como Althusser lê em Marx], mas material 

(ALTHUSSER, 2001, p. 88). Isso, porque “uma ideologia existe sempre em um 

aparelho e em sua prática ou práticas. Esta existência é material (ALTHUSSER, 

2001, p.89). 

 No âmbito da ciência política e das ciências sociais, a ideologia é referida 

às ideias ou aos pressupostos defendidos por determinados grupos que, neste 

trabalho, compreendemos, a partir de Althusser (2001, p. 96), como as diferentes 

“ideologias particulares”.  

O mesmo autor refere-se à Ideologia em geral (com I maiúsculo), que é 

abstrata e não tem história, e às ideologias particulares com (i minúsculo), que 

representam as diversas práticas e domínios da atividade humana e se 

confrontam nas sociedades, como funcionamentos inter-relacionados. São elas, 

as ideologias particulares, também sujeitas ao funcionamento da Ideologia, que 

transformam “os indivíduos em sujeito” e, com isso, formula o que seria possível 

chamar “efeito sujeito”. Para Althusser, “A consciência de ser sujeito é o 

reconhecimento da posição do indivíduo como sujeito nas relações sociais, com 

todos os desconhecimentos que esse reconhecimento implica” (2001, p.43). E 

complementa: 

Toda ideologia representa, em sua deformação necessariamente 
imaginária, não as relações de produção existentes [...] mas sobretudo 
a relação (imaginária) dos indivíduos com as relações de produção e 
demais relações daí derivadas [...] uma ideologia existe sempre em um 
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aparelho e em sua prática ou práticas. Esta existência é material. 
(ALTHUSSER, 2001, p. 88-89) 

Contudo, vale ressaltar que “a concretude das ideias das ideologias e sua 

historicidade não provêm da ideologia em geral”, o que justifica a necessidade 

de objetificação e “análise dos mecanismos concretos de sujeição em cada 

prática e em cada instituição” (ALTHUSSER, 2001, p. 49). Tais instituições são 

concebidas pelo autor como Aparelho Repressivo do Estado (opressor), “ ‘que 

funciona através da violência’, ao menos em situações limites (pois a repressão 

administrativa, por exemplo, pode revestir-se de formas não físicas) e como 

Aparelhos Ideológicos do Estado, entendidos como “um certo número de 

realidades que se apresentam ao observador imediato sob a forma de 

instituições distintas e especializadas18” (ALTHUSSER, 2001, p. 67-68). Uma 

leitura possível de se fazer é que as ideologias particulares funcionam a partir de 

mecanismos específicos e históricos como é o caso das ideologias religiosas, 

sindicatos, sistema político ou partidos políticos entre outros, enquanto a 

Ideologia em geral abrangeria um nível mais complexo e mais amplo: o 

reconhecimento da evidência de que somos sujeito, o efeito ideológico 

elementar. “É próprio da ideologia, efetivamente, impor (sem o parecer, pois se 

trata de ‘evidências’) as evidências como evidências que não podemos deixar de 

reconhecer” (ALTHUSSER, 2001, p.51). 

Consideramos aqui também os partidos políticos que, juntamente com “a 

Escola, as igrejas ‘moldam’ por métodos próprios de sanções, exclusões, 

seleção etc. [...], não apenas seus funcionários, mas também suas ovelhas” (cf. 

ALTHUSSER, 2001, p. 69-70), referindo-se, assim, àqueles que, embora não 

façam parte de seu quadro de funcionários, são por essas instituições 

guiados/direcionados a partir de suas práticas sociais e discursivas, pelas quais 

o sentido vai se construindo e se naturalizando. Esse processo o autor nomeia 

de interpelação e registra: 

 

                                                
18 AIE religiosos (o sistema das diferentes igrejas), AIE escolar (o sistema das diferentes escolas 
públicas ou privadas, AIE familiar, AIE jurídico, AIE político (o sistema político, os diferentes 
partidos), AIE sindical, AIE de informação (a imprensa, o rádio, a televisão, etc ...). Vale lembrar 
que não existe aparelho unicamente repressivo ou unicamente ideológico, pois há casos como 
o da escola e das igrejas que moldam por métodos próprios de sanções, exclusões, seleção, 
etc... (ALTHUSSER, 2001, p. 70). 
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Sugerimos então que a ideologia “age” ou “funciona” de tal forma que 
ela “recruta” sujeitos dentre os indivíduos (ela os recruta a todos), ou 
“transforma” os indivíduos em sujeitos( ela os transforma a todos) 
através desta operação muito precisa que chamamos interpelação, 
que pode ser entendida como o tipo mais banal de interpelação policial 
(ou não) cotidiana: “ei, você aí!” (ALTHUSSER, 2001, p. 96- 97, grifos 
do autor). 

 

 Explicita o autor que o interpelado se volta e, nesse simples movimento 

físico (o ato de voltar para atender ao chamado), ele se torna sujeito, porque ele 

reconheceu que a interpelação se dirigia a ele. (...) “o interpelado sempre se 

reconhece na interpelação”, contudo, “A existência da ideologia e a interpelação 

dos indivíduos enquanto sujeitos são uma única e mesma coisa” e acrescenta: 

“o que aparentemente ocorre fora da ideologia (mais exatamente na rua) ocorre 

na realidade na ideologia. Portanto, o que na realidade ocorre na ideologia 

parece ocorrer fora dela” (ALTHUSSER, 2001, p. 97). 

 Compreendemos que, em decorrência dessas ideologias particulares, 

Seiler (2000) refere dois grupos de cientistas políticos que concebem os partidos 

políticos de modo diferenciado. Um primeiro grupo, para o qual os partidos 

políticos só podem encontrar sua justificativa na “realidade social”.  Nesse grupo, 

distinguem-se duas correntes; de um lado, os funcionalistas que questionam a 

contribuição dos partidos para a sobrevivência, equilíbrio e desenvolvimento do 

sistema social e do subsistema político (suas funções) e, de outro, os sociólogos 

das clivagens, que veem na origem de cada partido “um conflito social profundo”. 

O segundo grupo reúne os defensores da política pura, que se divide igualmente 

em duas tendências, pelo fato de aceitar ou não o conflito. A primeira dessas 

tendências “privilegia o conflito, mas um conflito de natureza essencialmente 

política”, demonstrando “um gosto imoderado pela oposição esquerda/direita, 

apresentada ora como uma dicotomia, ora como um continuum”. Já as teorias 

relativas à política pura não conflitual adotam o paradigma neo-utilitarista tomado 

de empréstimo da economia, ignorando totalmente o conflito (cf. SEILER, 2000, 

p. 18 - 19). 

O mais importante, nas questões abordadas por Seiler, diz respeito ao 

fato de o autor reconhecer que 

 
Na verdade, não é a democracia, nem o sufrágio universal, nem 
mesmo a instauração de um sistema representativo que fazem nascer 
os partidos políticos, mas exatamente o surgimento das massas na 
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cena política (...) a etimologia e a acepção da palavra “partido” devem 
ser respeitadas. Partido significa “parte”, resultante da divisão de uma 
totalidade política (SEILER, 2000, p. 21, grifos do autor). 

 

Portanto, o reconhecimento da divisão de uma totalidade social em partes 

significa distinguir que essas não são coincidentes entre si, portanto, podemos 

pensar que o conflito sempre se faz presente. Complementa o autor em seu 

estudo que 

 
De fato, não se encontra um único partido que não busque sua origem 
num conflito e num conflito social. Assim, os conflitos estritamente 
políticos ora só engendram efêmeras rodas ou clientelas, ora surgem 
como a resultante de conflitos sociais mais profundos. O melhor 
exemplo manifesta-se, incontestavelmente, nas oposições acerca da 
forma do regime – monarquia/república – ou do Estado – 
federalismo/unitarismo. Elas recobrem, de fato, uma constelação de 
conflito de classes – nobres contra burgueses – religiosos e 
etnorregionais. Jean Blondel está coberto de razão quando afirma que 
na base de todo partido se descobre a presença de um conflito social 
profundo. Essa afirmação permite-nos afivelar a fivela: os partidos 
políticos constituem emanações dos conflitos sociais; portanto, 
produtos da sociedade e do conflito (SEILER, 2000, p. 22). 
 
 

 A concepção de Birnbaum está na base da reflexão de Seiler, ou seja  

“[...] as sociedades são eminentemente conflituais, sendo o político apenas o 

lugar de expressão e, eventualmente, de negociação das oposições sociais” 

(SEILER, 2000, p. 23), o que permite concluir que “Para poder falar de partidos 

políticos, é preciso pelo menos duas formações opostas que constituem um 

sistema de partidos e que transpõem para a cena política os grandes conflitos 

da sociedade civil” ( SEILER, 2000, p. 23). 

Aqui, podemos pensar na aproximação entre conflitos sociais e 

resistência das classes exploradas que podem encontrar nos AIE o meio e a 

ocasião para se expressarem neles, “utilizando as contradições existentes ou 

conquistando pela luta posições de combate” (ALTHUSSER, 2001, p. 71 – 72). 

Tal luta, é compreendida como a luta de classes que 

 
se expressa e se exerce portanto nas formas ideológicas, e portanto 
se exerce também nas formas ideológicas dos AIE. Mas a luta de 
classes ultrapassa amplamente essas formas, e é porque ela as 
ultrapassa, que a luta das classes exploradas pode se exercer nos AIE, 
voltando a arma da ideologia contra as classes no poder (...) a luta de 
classes ultrapassa os AIE porque ele não tem suas raízes na ideologia, 
mas na Infraestrutura, nas relações de produção, que são relações de 
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exploração, que constituem a base das relações de classe 
(ALTHUSSER, 2001, p.  72). 

 

Retomamos Seiler (2000) que, ao partir rumo à desafiadora missão de 

elaborar uma definição para “partido político”, destaca algumas definições, 

sendo que entre os filósofos elege respectivamente a de Burke e Benjamin 

Constant: “Um conjunto organizado de homens unidos para trabalhar em comum 

pelo interesse nacional, conforme o princípio particular com o qual se puseram 

em acordo” e “Uma reunião de homens que professam a mesma doutrina 

política” (SEILER, 2000, p. 23). 

Apreciando a definição de Burke, compreendemos que estamos diante de 

uma contradição: como orquestrar um “interesse nacional” com o “princípio 

particular” de cada grupo organizado? Partido significa parte, divisão de 

totalidade política, não unidade dessa totalidade. A articulação entre os dois 

conceitos fica por conta do elemento aglutinador dos sujeitos, e aqui podemos 

então pensar em noções como formações ideológicas, formações discursivas e 

forma sujeito, todas essenciais para a compreensão de qualquer discurso no 

âmago da teoria do discurso. 

Entre os cientistas políticos e sociólogos, que levam em conta o ponto de 

vista do projeto ou sua natureza ideológica, Seiler (2000, p. 23-24) destaca três 

definições para partidos políticos: 1) “Os partidos são formações que agrupam 

homens de mesma opinião para garantir uma influência verdadeira sobre a 

gestão dos negócios políticos” (Hans Kelsen); 2) “Um partido é um agrupamento 

organizado para participar na vida política, tendo em vista conquistar, parcial ou 

totalmente, o poder e dele fazer prevalecer as ideias e os interesses de seus 

membros” (François Goguel); 3) “Constitui um partido todo o agrupamento de 

indivíduos que, professando os mesmos pontos de vista políticos, se esforçam 

para fazer prevalecê-los, ao mesmo tempo juntando a eles o maior número 

possível de cidadãos e procurando conquistar o poder ou, pelo menos, 

influenciar suas decisões” (George Burdeau). 

Subjazem às definições dois conceitos-chave que consideramos caros 

para nossa pesquisa: ideologia e poder e, consequentemente, relações e luta de 

classes. Sob essa mesma ótica, Motta, defende que“ […] os partidos são 

produtos tanto de motivação ideológica quanto de ambição pelo poder”. Para 

esse mesmo autor, as duas coisas podem concorrer uma com a outra: “há 
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partidos nos quais a defesa dos ideais é mais importante que a ambição de seus 

líderes e há aqueles menos preocupados com as propostas e mais ansiosos pelo 

poder” (2008, p.10). O que se pode destacar da afirmação do autor é que seu 

pensamento não se afasta de realidade político partidária, entretanto, não 

entraremos na seara de tentar compreender qual partido ou partidos estariam 

mais envolvidos com suas propostas ou com o poder. No que se refere ao poder, 

acreditamos ser prudente considerar as observações de Foucault: 

 
Quero dizer que nas relações humanas, quaisquer que sejam elas – 
quer se trate de comunicar verbalmente, como o fazemos agora, ou se 
trate de relações amorosas, institucionais ou econômicas -, o poder 
está sempre presente: quero dizer, a relação em que cada um procura 
dirigir a conduta do outro (FOUCAULT, 2006, p. 276). 

 

Concordamos com o autor, sobretudo ao considerar que, no âmbito dos 

partidos políticos, não seria diferente, ou seja, o desejo de poder, em maior ou 

menor grau, em maior ou menor número de situações, emerge nas relações 

entre diferentes sujeitos. É possível, então, considerar que não apenas o desejo 

do poder governamental estatal – razão da existência partidária – está em jogo, 

mas também o poder que permeia a infinidade das relações humanas, ainda 

que, muitas vezes, pareça evidente que 

 
há esquemas prontos: quando se fala em poder as pessoas pensam 
imediatamente em uma estrutura política, em um governo, em uma 
classe social dominante, no senhor diante do escravo. Não é 
absolutamente o que penso quando falo das relações de poder. 
(FOUCAULT, 2006, p. 276). 

 

 Para o autor, é preciso considerar o poder como uma rede produtiva que 

atravessa todo o corpo social e não apenas como uma instância negativa que 

tem como função reprimir, o que o leva a afirmar: “O que faz o poder se manter, 

que seja aceito, é simplesmente que não pesa somente como uma força que diz 

não, mas que, de fato, circula, produz coisas, induz ao prazer, forma saber, 

produz discurso” (FOUCAULT, 1971, p. 48) 

É possível compreender, no pensamento do autor, que a noção de sujeito 

e a noção de poder estão intimamente ligadas, já que o poder se faz presente 

nas mais variadas relações humanas. Portanto, o sujeito é constituído em meio 

a relações de poder. O poder ou as relações de poder operam não de forma 
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estática, ou cristalizada, pois estão sujeitas a resistência e consequentemente a 

alternância. Assim, a relação entre poder, sociedade e sujeito é uma relação 

dialética, marcada por um feixe inter-relacional, uma rede, em que o poder, ao 

mesmo tempo em que é definido por uma dada sociedade, é também aquilo que 

a define. Portanto, para compreender o sujeito, segundo Foucault, é preciso 

compreender as formas de poder a que ele está submetido. O poder é definido 

pelos sujeitos que ele próprio ajuda a definir e é, por isso mesmo, que a 

compreensão dos efeitos de sentidos que produz estão envoltos em uma 

complexa rede de significâncias que funcionam para além de seus limites 

prováveis, então, 
 

Trata-se [...] de captar o poder em suas extremidades, em suas últimas 
ramificações […] captar o poder nas suas formas e instituições mais 
regionais e locais, principalmente no ponto em que ultrapassando as 
regras de direito que o organizam e delimitam […] Em outras palavras, 
captar o poder na extremidade de cada vez menos jurídica de seu 
exercício (FOUCAULT, 1979, p. 182). 

 

Nessa perspectiva, a análise das relações de poder não deve ser centrada 

no estudo dos seus mecanismos gerais e seus efeitos constantes, mas sim 

realizada em relação aos "elementos periféricos" do sistema de poder. A análise 

deve buscar a apreensão das  

 
práticas reais e efetivas; estudar o poder em sua face externa, onde 
ele se relaciona direta e imediatamente com aquilo que podemos 
chamar provisoriamente de seu objeto (…) onde ele se implanta e 
produz efeitos reais (…) como funcionam as coisas ao nível do 
processo de sujeição ou dos processos contínuos e ininterruptos que 
sujeitam corpos, dirigem gestos, regem os comportamentos 
(FOUCAULT, 1979, p.182). 

 

Vale ressaltar que, ao tratarmos da política partidária, nos parece possível 

considerá-la em três situações distintas: a política partidária ideal, isto é, aquela 

que emerge da “realidade social”, para transformar “dada realidade social”, tendo 

por função a garantia de sobrevivência, de equilíbrio e de desenvolvimento de 

determinada estrutura social; a política partidária pautada na realidade, ou seja, 

uma política partidária que, muitas vezes, necessita se travestir, simular, criar 

realidades, como mecanismos de subsistência para se manter  em meio a esse 

“complexo social com dominante” no qual vivemos e que, por ordem dessa 

complexidade na qual está imersa, não tem outra possibilidade de se realizar a 
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não ser pelas vias das clivagens e dos conflitos próprios do sujeito político. 

Restaria, ainda, uma concepção de política partidária “real” que, por estar presa 

a ordem da língua, do sujeito, do discurso e do sentido, encontra-se na condição 

de inapreensível. Isto porque, é constituída pelo real da língua, ou seja, pela 

impossibilidade de tudo dizer ou de tudo significar, pelo real do discurso que 

comporta também o sem sentido, e pelo real do sujeito que poderia ser 

compreendido em referência ao inconsciente, o qual retém um saber relacionado 

ao sujeito, ainda que seja “um saber que não se sabe e que não se domina” 

(MAZIÈRE, 2007, p. 21). 

Essa instância do real, a qual a política partidária é submetida, ajuda-nos 

a compreender o ininteligível, pois não há como darmos conta de todos os 

sentidos e também não há como conter os sentidos. Cada sujeito, ao realizar 

seu gesto de interpretação, o faz sem ter consciência das inúmeras relações que 

se estabelecem para que “a interpretação” seja atingida. E, quando falamos em 

relações, estamos nos referindo a condições históricas de produção de sentidos, 

a filiações, ao assujeitamento ideológico, às conexões inconscientes 

estabelecidas no processo de produção de sentidos. 

Retomando o pensamento de Seiler (2000), no que diz respeito à 

possibilidade de uma “política pura”, a compreendemos como uma possibilidade 

quimérica por se fundar na utopia de um Homopoliticus que, de acordo com o 

mesmo autor, se trata de uma cópia do Homoeconomicus, batizado de “eleitor 

racional”. Em suas palavras: “Esse curioso e sábio personagem passa a parte 

mais radiante de seu tempo, examinando minuciosamente os programas dos 

partidos para fazer regularmente seu ‘mercado político’” (SEILER, 2000, p. 19).  

A política partidária é constituída como efeito da língua/linguagem, o que 

faz com que esteja também sujeita ao equívoco e à espessura histórico-

semântica, o que explica que os sentidos, produzidos nesse espaço discursivo, 

possam se transformar, se deslocar e vir a ser outros, em relação às condições 

de sua produção. 

A Análise de discurso, na vertente pecheuxtiana, que nos norteia, mostra-

se como método analítico capaz de atravessar a espessura semântica das 

materialidades significantes presentes no discurso político-partidário, o qual traz 

consigo fragmentos da exterioridade que lhe é constitutiva, originária tanto do 

vasto campo do interdiscurso, sob o qual todo discurso está submetido, quanto 
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das formas contraditórias que permeiam as formações ideológicas e discursivas 

que compõe cada partido. 

 Ao encerrarmos a discussão a respeito do que seja um partido político, 

apontamos para o encadeamento de três lógicas que permeiam sua constituição, 

as quais transcrevemos resumidamente: i) a da vontade de poder, ii) a de 

associação voluntária ou organização com vistas à ascensão concreta do poder, 

iii) a de mobilização que é exercida por seus adeptos, buscando atingir o vasto 

contingente dos que são chamados e nem sempre respondem (SEILER, 2000, 

p. 25). 

 Sem a pretensão de exaurir a temática partidária, tomamos a posição do 

pesquisador que, por ora, compreende que a reflexão aqui apresentada auxilia 

na compreensão do universo de nosso objeto de pesquisa, o discurso político 

que emerge no âmbito partidário.  

 Antes de nos debruçarmos sobre a implementação da política partidária 

no Brasil e também no Rio Grande do Sul, que é nossa próxima reflexão, 

julgamos prudente lembrar que “Para falar de partidos políticos é preciso pelo 

menos duas formações opostas que constituem um sistema de partidos e que 

transpõem para a cena política os grandes conflitos da sociedade civil”; e, 

pensando a função dos partidos de uma forma abrangente e resumida, duas 

funções são essenciais: “o revezamento, isto é, fornecer governantes de forma 

contínua, e a legitimação, isto é, tornar esse modo de acesso às funções de 

governo aceitável aos governados” (SEILER, 2000, p 25 - 34). 

 Ainda que o modo de acesso às funções de governo seja aceito pelos 

governados, o mesmo não se pode afirmar no que se refere ao modo como são 

conduzidas as práticas administradas tanto no âmbito partidário, quanto na 

forma de gerir o próprio Estado. Isso nos leva a refletir sobre o pensamento de 

Weber, ao colocar como objetivo dos partidos políticos a realização de um ideal 

ou a obtenção de vantagens materiais para seus militantes. 

 Essas duas lógicas não nos parecem excludentes, pelo contrário, atuam 

conjuntamente no interior dos partidos políticos, e por que não dizer que 

convivem muito bem? Conciliam-se interesses particulares com “uma certa 

concepção de interesse comum e de sociedade”. E é sob este aparente conflito 

que se produzem as discursividades político partidárias, ou seja, entre “true 

News” e “fake news”, sentidos são suspensos ou estabilizados. Trata-se de 
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uma realidade que não é nova, apenas atualizada. Um fazer político que sempre 

existiu, mas que, com as novas tecnologias, se tornou mais eficaz e mais 

abrangente.  

A partir do exposto, é possível compreender que no âmbito da política 

partidária encontra-se com frequência a presença de embates, de polarizações 

que se transformam em relação às condições de produção do discurso. De fato, 

entre as diferentes possibilidades de dizer sobre os partidos políticos, algumas 

nos parecem com maior densidade. Em primeiro lugar, podemos citar a 

intrínseca relação entre partidos políticos e democracia, pois são os partidos 

políticos que tornam possível a luta política. Em segundo lugar, a disputa pelo 

poder e a luta ideológica que também é uma luta de classes estão presentes 

desde sempre no universo político-partidário. Em terceiro lugar, não há como 

negar que a prática político partidária interfere na estrutura social, sobretudo na 

repartição/distribuição da riqueza, o que vem a produzir efeitos de sentidos que 

afetam/interpelam os sujeitos. 

Cabe ainda salientar que o conflito, ou o desentendimento é a mola 

propulsora da atividade ou prática política e que os partidos políticos 

compreendidos como Aparelho Ideológico de Estado (em sua aparente 

dispersão) funcionam através da ideologia em suas práticas e/ou rituais, 

possibilitando, portanto, uma existência que é material.  

Assim, são os Aparelhos Ideológicos do Estado instituições que visam 

garantir a reprodução das relações de produção existente em dada formação 

social e, conforme apontado por Althusser (2001, p. 77), o aparelho que assumiu 

a posição dominante nas formações capitalistas maduras é o aparelho ideológico 

escolar, contudo, o autor menciona que o aparelho dominante não parece ser a 

escola e sim o Aparelho Ideológico de Estado Político. Dado as atuais condições 

de produção de nossa sociedade, do advento das tecnologias da informação, 

entendemos que seria possível entender que o aparelho escolar está dividindo 

o exercício da dominância também com o aparelho político e o aparelho da 

informação. 

Porém, no lugar em que nos inscrevemos, não há assujeitamento 

“perfeito”, porque há a possibilidade da falha no ritual, da resistência do sujeito; 

portanto, há também a possibilidade de transformação das relações de produção 

existentes, entendimento preconizado por Pêcheux em Semântica e Discurso, 
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ao considerar o binômio reprodução/transformação das relações existes. Leia-

se aqui a possibilidade de uma outra ordem das coisas, sem desconsiderar que 

a tendência é a estabilização dos saberes naturalizados, portanto, a reprodução. 

 

3.3 História da política partidária brasileira e sul-rio-grandense 
 

 Buscando melhor compreender o estado da política partidária instituída 

no período da produção dos enunciados políticos em jogo, realizamos uma breve 

incursão na história da política partidária brasileira e sul-rio-grandense, 

respectivamente. A esse respeito escreve Lambert: 

 
A história do Brasil tem sido, em boa parte, marcada por uma luta entre 
o centralismo, exemplificado pelo forte govêrno monárquico ou quase 
monárquico dos imperadores e presidentes e, de outro lado, as fôrças 
desagregadoras do regionalismo, a natureza semifeudal da sociedade 
brasileira e a simples inércia da administração de um vasto país em 
que as comunicações são precárias. Teoricamente, o Brasil 
encontrava-se unificado sob a coroa portuguêsa, principalmente, após 
a chegada de Tomé de Souza, em 1549. Na realidade, porém, os 
agentes do poder central precisavam envidar esforços para manter 
suas posições contra poderosos senhores locais (LAMBERT, 1970, p. 
136). 

 

Sobre a observação feita pelo autor, o que podemos constatar é que o Rio 

Grande do Sul não está alheio a esses acontecimentos, muito pelo contrário, há 

momentos em que a história se repete ou mesmo se mistura, e as lutas se tornam 

muito semelhantes. Portanto, é possível constatar que a questão da hegemonia 

está posta e, portanto, se faz “fundamental para que se possa ter uma melhor 

compreensão da ideologia dos sujeitos sociais (partidos políticos) e dos sujeitos 

pessoais (representantes dos partidos políticos) (GRACINDO,1994, p. 25). 

A seguir, tecemos algumas considerações sobre a história político 

partidária no Brasil, pautada na periodização abordada pela mesma autora, que 

divide o movimento histórico das ideias e práticas dos partidos políticos em cinco 

momentos: 1) Brasil-Império (1822-1889), 2) República Velha (1889-1930), 3) 

República Nova (1930-1964), 4) Regime Militar de Exceção (1964-1984) e 5) 

Nova República (1985-1992) (GRACINDO,1994, p. 39). 

De acordo com Franco, “Só podemos falar de partidos políticos depois 

que a Constituição e o Parlamento começaram a funcionar” (1980, p. 25). Os 

grupos e associações políticas, pré-existentes a esses, não se configuravam 
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como partidos políticos. Defende o mesmo autor que “somente na Regência é 

que se pode falar da organização dos partidos políticos como instrumentos de 

ação política” (1980, p. 28). 

O autor acrescenta que, durante o Primeiro Reinado (1822-1831), três 

tendências ideológicas se faziam presentes na Constituinte, ou seja, uma 

representada pelos mais radicais, os “democratas” ou “exaltados”, que 

desejavam limitar radicalmente o poder da coroa; outra que apresentava uma 

postura mais moderada ou de centro, na qual seus participantes eram chamados 

de “independentes”, que também pretendiam limitar o poder da coroa, mas sem 

hostilizar o monarca; e a terceira, composta pela ala mais conservadora, 

chamados “monarquistas”, os quais eram maioria, e agiam claramente para 

fortalecer o poder da coroa. 

Na fase inicial do Império, existiam o Partido Brasileiro e o Partido 

Português, sendo que o primeiro era integrado por proprietários rurais e 

intelectuais urbanos, enquanto o segundo reunia a burguesia mercantil 

portuguesa. “O ‘Ministério dos Andradas’ configurou-se como um breve surto dos 

‘brasileiros’ no poder e, com a sua queda (1823), os ‘portugueses’ obtiveram 

espaço para exercer sua hegemonia até a abdicação, em 1831” (GRACINDO, 

1994, p.40, grifos da autora). 

Não sem motivos, no período da Regência (1831-1840), surgem 

movimentos rebeldes como (Cabanagem, Farroupilha, Balaiada, Levante dos 

escravos e Praineira), que refletiam não somente as reivindicações populares, 

mas também seu descontentamento e resistência, o que revela já um certo grau 

de consciência política, porém esses movimentos foram sufocados. Ainda que 

dois partidos tenham sido identificados no Primeiro Reinado, os primeiros 

partidos políticos considerados por sua organização formal no Brasil foram o 

Partido Liberal e o Partido Conservador, respectivamente em 1836 e 1837. 

Embora haja divergência entre autores quanto as datas de fundação, o mesmo 

não acontece quanto ao reconhecimento da semelhança em suas ações 

(GRACINDO, 1994, p.41).  

De acordo com Franco, “o partido Conservador representava 

preferencialmente os interesses da propriedade territorial e da economia agrária, 

enquanto o Liberal exprimia as necessidades citadinas do capitalismo comercial 

e, também, das chamadas profissões liberais” (1980, p. 39). Devido as suas 
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indiferenças, os dois partidos vivenciaram um período de conciliação, que 

perdurou por cerca de dez anos, sob a dominância do Partido Conservador. 

Dá destaque ainda, o mesmo autor, para o surgimento de novos partidos, 

como o Partido Progressista que surgiu da união dos conservadores 

(moderados) e liberais, sob o domínio deste último, o Partido Histórico 

reconhecido por suas reivindicações democráticas, a partir de 1869 o Partido 

Liberal-Radical e o Partido Republicano (FRANCO, 1980, p. 41-52). Exerciam o 

direito do voto os homens maiores de vinte e cinco anos de idade que não fossem 

analfabetos, proprietários de terras, bacharéis ou oficiais militares com renda 

anual estimada de cem mil réis (GRACINDO, 1994, p. 43). Portanto, era 

praticada uma política de classes que garantia o poder e os interesses da classe 

dominante. 

Durante a República Velha (1889-1930), a autonomia e o poder estavam 

com os estados, ou seja, a política nacional era comandada pela “política dos 

governadores”. Na primeira metade dessa fase, existiam três partidos nacionais, 

que não tinham influência na política da época, são eles: o Partido Republicano 

Nacional, o Partido Republicano Conservador e o Partido Republicano Liberal; e 

houve também uma tentativa fracassada de implantação do Partido Monarquista. 

Os partidos regionais tinham maior poder político e todos constituíam divisões 

regionais do Partido Republicano, que preconizavam uma ideologia 

antipartidária oriunda de interesses particulares. A partir da segunda metade 

deste período, ressurge a mentalidade partidária nacional: o primeiro partido 

nacional fundado em 1922 foi o Partido Comunista do Brasil; em 1926 e 1928 

respectivamente surgiram os partidos Democrático Nacional (dissidente do 

Partido Republicano Paulista) e o Libertador (FRANCO, 1980, p. 61-62). Esse 

período foi característico de fraudes eleitorais e sustentação do poder oligárquico 

desempenhados pelas Brigadas Militares Estaduais e pela Magistratura 

(GRACINDO, 1994, p.46). 

Na República Nova (1930-1964), a Revolução de 1930 traz a mudança do 

sistema capitalista liberal para um sistema capitalista monopolista, o que provoca 

uma divisão interna da classe hegemônica em frações (nacional e internacional), 

iniciando a luta pela supremacia de uma sobre a outra. Uma consequência disso 
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é o surgimento do populismo19, tanto de massa como o da burguesia, como 

forma de comportamento político. A vida política brasileira dessa época pode ser 

compreendida em três momentos distintos: de 1930 a 1937; de 1937 a 1945 e 

de 1945 a 1964, o que facilita também a compreensão do funcionamento dos 

partidos políticos (GRACINDO, 1994, p.71). 

De 1930 a 1937, a partir de um governo centralizador e burocrático, o 

sistema partidário se redireciona de uma visão estadual para uma visão nacional. 

Como reflexo do panorama mundial, crescem no Brasil os dois extremos 

partidários: o Partido Comunista Brasileiro (postura comunista) e a Ação 

Integralista Brasileira (postura fascista), ambos representativos de frações de 

classe, enquanto os demais devido à indefinição ideológica e programática são 

considerados mais como “correntes de opinião” do que “verdadeiros” partidos 

políticos. 

No período de 1937 a 1945, “verifica-se o desmantelamento dos partidos 

políticos, a partir de um decreto recém-instalado Estado Novo. Foram oito anos 

de estagnação da ação partidária” (GRACINDO, 1994, p.74). Durante este 

período, o Estado Totalitário assumiu o comando político do Brasil. 

Entre 1945 a 1964, desenvolve-se o sistema partidário brasileiro, havendo 

uma real efervescência dos/nos partidos. Contudo, estes se formaram muito 

mais pela influência do Estado (PTB e PSD fundados por Vargas) e por uma 

forte dicotomia existente na sociedade, ou seja, apoiadores e não apoiadores de 

Vargas, do que por clivagens político-culturais. Nesse contexto, o PDT tentava 

representar as massas trabalhadoras, parte da burguesia nacional e a juventude; 

o PSD representava mais fortemente as oligarquias locais e a UDN, “numa 

confusa trajetória teve dois momentos diferenciados (no início mais progressista 

                                                
19 Populismo é o conceito que caracteriza o modo como um governante governa, usando 
estratégias e recursos que têm como objetivo angariar o apoio e a confiança popular, 
principalmente das classes mais desfavorecidas. Durante a campanha eleitoral, por norma, o 
líder populista conquista a confiança das massas (classes média e baixa), baseando-se num 
discurso simples, carismático, direto e pessoal, dispensando intermediações por parte de 
partidos políticos. Outra característica marcante no discurso do líder populista é a ideia de que 
este é capaz de resolver todos os problemas do país, deslegitimando o restante das instituições 
democráticas e partidos políticos, tomando, para isso, medidas autoritárias. Estas, por sua vez, 
acabam por ser legitimadas pelo povo que nem sequer percebe que está a ser dominado. 
Disponível em: <https://www.significados.com.br/populismo/>. Acesso em 12 de fevereiro de 
2020. 
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e no final absolutamente conservador), representando a burguesia urbana e a 

classe média" (GRACINDO, 1994, p.74). 

Em 1964, com o golpe militar, instaura-se o Regime Militar de Exceção, 

com uma ideologia pós-liberal diferenciada da europeia, portanto, desvirtuada, 

marcada pela tecnocracia militar, “com uma política travestida em ‘projetos 

empresarias’, em que sua prática política é a de exclusão e de repressão da 

maioria da classe trabalhadora” (GRACINDO, 1994, p.74-75, grifos da autora). 

Schmitt (2000, p. 8) refere-se ao período de 1964 a 1985 como a Quarta 

República, iniciada com um golpe de Estado e sendo um sistema político 

autoritário. As eleições para os cargos executivos de presidente e governadores 

tornaram-se indiretas. Nesse período, a população podia votar para eleger o 

Congresso Nacional. 

Após a decretação da “morte” dos partidos políticos em 1965, a criação e 

controle de novos partidos políticos ficam a cargo do Estado a partir das 

chamadas “reformas”, em 1966 e em 1979. Em 1966, nasceram o MDB e a 

ARENA por meio de um sistema bipartidário, em que o primeiro simula uma 

oposição ao governo, enquanto o segundo dá suporte ao governo. “Durante 13 

anos, esses partidos foram usados como “fachada” para tentar encobrir, tanto 

para a comunidade internacional como para a comunidade interna, um governo 

ditatorial” (GRACINDO, 1994, p.75, grifos da autora). Ainda, segundo a mesma 

autora, pouca diferença fazia ser MDB ou ARENA, já que os partidos mais 

“extremados” que poderiam fazer uma oposição de fato foram cassados. 

A reforma de 1979 trouxe a mudança do bipartidarismo para o 

multipartidarismo, com o objetivo de dividir a oposição e, em nossa leitura, 

produzir o enfraquecimento da mesma. Daí nasceram seis partidos: O PP, quase 

natimorto, que deveria ter sido o “fiel da balança” entre a oposição e o governo; 

o PMDB em substituição ao MDB; o PDS em substituição à ARENA; o PTB e o 

PDT como duas partes do antigo trabalhismo, dividido por divergências internas; 

e o PT que, dada a sua origem (sindicatos metalúrgicos do ABC paulista, “surge 

como uma “cara nova” no cenário político brasileiro (GRACINDO, 1994, p.75, 

grifos da autora). 

Assim, a Nova República além das trágicas heranças recebidas dos 

períodos anteriores, conta com a participação popular em momentos decisivos, 

para o encaminhamento democrático, como os movimentos das “Diretas Já”; a 
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participação da sociedade civil na Constituinte e o Impeachment de Fernando 

Collor. Em 1985, os partidos políticos chegam a trinta e, em 1992, chegam a 

quarenta e um. 

Ao concluir o primeiro capítulo da obra "O escrito, o dito e o feito: 

educação e partidos políticos", Gracindo (1994, p. 72-79) destaca alguns 

acontecimentos, que, ao nosso ver, não cabem contestação. Entre eles, registra 

o fato que, durante o período em que foi realizado o estudo dos partidos políticos 

brasileiros, o 

 
Estado teve uma participação decisiva na criação, no desenvolvimento 
e na morte dos mesmos [...] Em momentos em que a democracia 
brasileira acende sua chama de renascimento, os partidos políticos se 
multiplicam e se fortalecem, dentro do cenário possível. Victor Nunes 
Leal (1983) muito bem descreve esta influência: “não é o sistema 
partidário que modela o Estado, mas o Estado que modela o sistema 
partidário, o que seria mais e ao mesmo tempo menos do que dizer 
que cada povo tem o sistema partidário que seu Estado merece” 
(GRACINDO, 1994, p.77, grifos da autora). 
 

A autora ainda aborda a questão de que o PT foi criado no seio de 

movimentos sociais; contudo, aponta como uma ótica simplista a que 

desqualifica os demais partidos, como partidos políticos, em função de seu 

processo fundador. Justifica sua posição, citando Cardoso (1988), quando afirma 

que "os partidos políticos brasileiros são os que temos e não o que queremos" 

(GRACINDO, 1994, p.79, grifos da autora).  

Isso significa deixarmos de lado uma concepção ideal de Partido Político 

e considerar a versão que se fez possível, já que esses – os partidos políticos 

brasileiros – recebem influências do Estado, ao mesmo tempo em que o 

influenciam. O mesmo vale para o povo, que também influencia na medida em 

que é influenciado e, nessa relação dialética, seu percurso histórico o faz singular 

em relação às condições de produção tanto de práticas/rituais, quanto de 

produção de efeitos de sentido.  

Parafraseando Gracindo (1994, p. 72), são as condições de produção que 

fazem com que os partidos políticos nasçam, cresçam, se desenvolvam e 

morram, configurando-os com as suas singularidades. Com o objetivo de 

compreender as singularidades/particularidades da política partidária do Rio 

Grande do Sul, passamos a abordar algumas das condições de produção 

específicas, pelas quais passou o estado. 
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Fazemos esse movimento com a convicção de que, ao “olhar” o passado, 

abrimos um espaço para compreensão de nosso objeto de pesquisa. E esse 

“olhar” se produz pelo viés da história, o que nos possibilita apreender o que foi 

(re)apropriado, e/ou (re)significado, que perpassou o tecido social, produzindo 

“novos” efeitos de sentido. 

Contudo, não pretendemos esgotar o trabalho da história, mas abordar 

questões que nos pareçam relevantes à constituição do movimento de análise. 

Assim, os movimentos da história se fazem presente tanto como possibilidade 

de acesso às condições de produção do discurso em pauta, como na 

fundamentação das análises.  

O Rio Grande do Sul, em sua relação com o aparelho político, mostra-se 

marcado por conflitos, que têm em sua base a luta pela manutenção da 

autonomia estadual, por meio da defesa de um federalismo exacerbado, frente 

ao intenso expansionismo autoritário do aparato estatal do centro. Neste sentido, 

o posicionamento político dos diferentes grupos sociais da atualidade, as 

polarizações pelas quais se identificam os mesmos, em certa medida podem ser 

compreendidos como resultantes de experiências e conflitos enfrentados no 

passado. 

Em suas práticas políticas, os sul-rio-grandenses defendiam um 

federalismo radical em suas relações com o poder central, o que não impedia 

que contraditoriamente, ao mesmo tempo, defendessem um poder centralizador 

nas políticas internas, originando no estado um quadro de constante 

confrontação política que, por sua vez, provocaram duas revoluções (1893 3 

1923) e enfrentamentos armados em nível local. 

No ano de 1892, foi fundado o Partido Federalista, extinto no ano de 1928, 

em que é fundado o Partido Libertador com um programa idêntico ao Partido 

Democrático Nacional, prevalecendo o ideário de defesa dos princípios 

democráticos e liberais como viabilidade de um governo do povo e para o povo. 

Em 1932, o Partido Republicano Liberal passa a atuar no sistema político, 

momento em que também iniciam as práticas políticas da Liga Eleitoral Católica 

que, no Rio Grande do Sul, identifica-se com o Partido Republicano Liberal, e a 

Legião Pró-Estado Leigo. Portanto, o contexto político do Rio Grande do Sul é 

marcado por persistentes clivagens político-ideológicas seguido de fraudes e 

violências políticas, fazendo com que permaneça a manutenção de ótica 
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regionalista que remete os partidos políticos à oposição e enfrentamento do 

poder central (NOLL, 1980, p. 130). 

Em meados de 1934 surge a ARN – Ação de Resistência Nacional, uma 

ala do Partido Republicano Liberal, que tem por objetivo a preservação e 

manutenção da ordem. A organização tem caráter para-militar, porém aberta à 

civis e militares, visto manter a disciplina interna, como mais um recurso do poder 

utilizado pelo partido. A Ação Integralista Brasileira (AIB) articula-se ao 

movimento operário com vistas as eleições de 1934, através, principalmente, da 

Liga Eleitoral Proletária (LEP). 

As eleições de 1934 para deputado federal e estadual apresentam seis 

opções de votos: 1ª) Partido Republicano Liberal, 2ª) Frente Única Gaúcha, 3ª) 

Integralismo, 4ª) Liga Eleitoral Proletária, 5ª) Trabalhador Ocupa o Teu Posto, 

legenda proposta pelo Partido Socialista Proletário do Brasil; e 6ª) Sem Legenda. 

Estabelece-se um chamado aos trabalhadores, três integrantes novos 

representam a camadas médias e populares, com propostas à classe 

trabalhadora (proletariado urbano, pequeno proprietário e o camponês), 

enquanto o PRL buscava chamar atenção da classe operária a partir das 

vantagens recebidas pela classe trabalhadora do Governo Provisório de Vargas 

(NOLL, 1980, p. 151-156). 

O movimento de sindicalização em 1935 culmina em inúmeras greves em 

Porto Alegre que indicam uma maior articulação da classe operária o que 

representa a potencialização da possibilidade de conflito, visto positivamente do 

ponto de vista da esquerda e negativamente pelos grupos ligados à política 

tradicional, tanto da vertente liberal quanto da autoritária (NOLL, 1980, p. 158-

159). 

Contudo, a esquerda encontra dificuldade para se articular, e o embate se 

dá entre a Aliança Nacional Libertadora e a Ação Integralista Brasileira, a 

primeira acusando a segunda de seguir o modelo internacional, estratégia 

conforme determinação da IIIª Internacional; enquanto a segunda era acusada 

de vender-se ao capitalismo internacional, o que nos possibilita reconhecer o 

simultâneo esforço em estabelecer um efeito de desgaste da imagem dos  

opositores políticos, permanecendo no poder aqueles que se mostram mais 

eficazes na neutralização deste efeito. 
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A esquerda sofre a oposição da direita e a repressão por parte do governo 

nacional e dos setores da sociedade civil como a Ação Social Brasileira criada 

por um grupo católico e politizado com o objetivo de lutar contra os extremismos 

tanto de direita quanto de esquerda no início da década de 30. Esse período é 

marcado por notícias de violências, prisões, coações e assassinatos (NOLL, 

1980, p. 166-172).  

Esse contexto requer medidas que permitam a “pacificação do Rio 

Grande”, uma vez que a coesão política interna possibilita o avanço da 

resistência ao poder central. O período configura-se “numa conjuntura 

extremamente agitada da política brasileira. A revolta de 35 levará as elites do 

poder a um radicalismo defensivo” que vai levar, por sua vez, à solicitação de 

estado de sítio. “Reagindo a este avanço centralista, a unificação da elite política 

gaúcha significa um marco de resistência na tentativa de reter para o estado a 

parcela de poder que até então lhe correspondera” e, assim, em 17 de janeiro 

de 1936, foi assinado o “modus vivendi”, estabelecendo as bases do acordo 

entre PRL e FUG para a “pacificação” do Rio Grande do Sul. Porém o referido 

acordo teve uma “turbulenta e efêmera vida de nove meses” (NOLL, 1980, p. 

187- 195). Prisões em massa, censura, violação de correspondência são ações 

que ocorrem em nome da geração de um ambiente estável, e estas manobras 

são associadas à ação comunista, quando fazia parte da própria prática do 

governo (Op.cit, p. 195). 

Inicia-se, no Rio Grande do Sul, um processo de ruptura no interior do 

sistema partidário e de desarticulação interna das organizações partidárias. “O 

último ano de vida democrática, que precede o Estado Novo, marca a redefinição 

de toda a estrutura dos partidos” que são palco de cisões profundas nesta 

conjuntura (PRL, PL e PRR). O Partido Libertador, por exemplo, abrigava a 

corrente dominante de tendência conservadora-liberal e uma nova ala, 

considerada como a esquerda do partido, voltada aos problemas sociais (NOLL, 

1980, p. 198-199). 

Em 1937, é criado o Partido Republicano Castilhista que se aproximava 

politicamente do PRL, este fundado em 1932, sem preocupação ideológica 

definida em função da polarização entre os conservadores-autoritários do PRR 

e os conservadores-liberais do PL. O PRL era considerado um partido 

situacionista e governista, buscando integrar duas famílias ideológicas 



92 
 

tradicionais: republicanos e liberais, a exemplo do que já havia ocorrido em 10 

de julho de 1896, ou seja, já existia um partido que era liberal e republicano ao 

mesmo tempo. Aponta Alves que: 

 
Tanto a oposição liberal quanto as dissidências republicanas não 
estavam, portanto, tão fortalecidas como à época da guerra civil. 
Mesmo assim, em alguns momentos, notadamente em alguns 
momentos, notadamente em períodos eleitorais, estabeleceram-se 
aproximações entre esses grupos. As alianças formadas entre 1896 e 
1908 foram tênues, pouco duradouras e incompletas, uma vez que não 
contavam com a participação total dos membros de cada 
representação, além de refletirem um interesse eleitoral momentâneo 
no combate às candidaturas castilhistas-borgistas (ALVES, 1995, p. 
194). 

 

Retomando Seiler (2000), a vontade de poder, é um elemento que sempre 

esteve presente na história da política partidária do Rio Grande do Sul, o qual 

marcado por lutas internas e, entre avanços e recuos, consolida seu sistema 

político; no entanto, à medida que o país se constitucionaliza, as garantias 

individuais e direitos humanos se potencializam, isso leva os procedimentos 

coercitivos na política a perderem a força, em virtude de tal prática estar mais 

susceptível a denúncias, condição dada pela conquista democrática (NOLL, 

1980, p. 273). 

Compreendemos que a luta pelo poder, em diferentes momentos, tem 

feito com que o jogo político-partidário tenha se apresentado como um jogo de 

imagens. Dito de outro modo, as práticas adotadas pelos partidos políticos, por 

meio de seus representantes, tem sido a investidura no desgaste da imagem dos 

opositores e na preservação e ou exaltação da imagem do sujeito do discurso. 

Quem jogar de forma mais efetiva, ganha o jogo. Imagens são discursivizadas 

em meio a uma arena de disputas complexas e acirradas. O sujeito do discurso 

pode abrir mão do embate, pode adotar uma forma de discurso docilizado, pode 

se apresentar como uma via alternativa, mas não há como escapar do jogo de 

imagens. 

Atualmente, trinta e cinco partidos estão registrados no Tribunal Superior 

Eleitoral, sendo que vinte e um cumpriram os requisitos previstos na cláusula de 

barreira instituída pela Emenda Constitucional 97/2017, portanto, tendo acesso 
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aos recursos do Fundo Partidário20.Entre esses partidos os que ficaram com a 

maior parte dos recursos são PSL e PT. 

O sistema político conta com a atuação de diversos atores políticos: o 

Governo, que corresponde ao exercíco da chefia, direção, adminstração, gestão 

do Estado, por um período determinado; o Estado que é formado pelo conjunto 

de instituições públicas; e o Governo que, neste caso, seria apenas uma das 

instituições que o compõem, com a função de administrá-lo. Portanto, o Governo 

“é um elemento transitório do Estado”, é o grupo que está no comando do 

Estado, ou seja, “o governo muda e o Estado continua” (OLIVEIRA, 2000, p. 

175). Dito de outro modo, os governos são transitórios, enquanto o Estado é 

permanente. Atuam, ainda sobre o sistema político, os diferentes grupos de 

interesse que pressionam o Governo para terem suas demandas atendidas e a 

população em geral que, por meio do sufrágio, participam da política. 

A heterogeneidade dos sujeitos que compõe o sistema político o faz uma 

instituição de grande complexidade. Nesse contexto de divergências e conflitos, 

situam-se os partidos políticos como mediadores, nas tomadas de decisões 

governamentais; portanto, exercem um importante papel, porque seus 

posicionamentos produzem consideráveis efeitos na vida dos cidadãos e na 

sociedade. Ao pensarmos em partidos políticos, não há como não referenciá-los 

à representação, articulação e resolução de conflitos. 

Contudo, para o bem e para o mal, eles existem. E justificamos esta 

afirmação porque os partidos políticos são essenciais à democracia, são o canal 

de comunicação entre sociedade, sujeitos e governo, são portadores das 

reivindicações e, como tais, instrumentos de expressão de sua vontade. Mas, 

como a própria etimologia da palavra define, representam uma parte de um todo 

                                                
20 O valor global para 2019 foi estabelecido em R$ 927.750.560,00 pela Lei Orçamentária Anual 
(LOA). O valor recebido tem como base o percentual de votos válidos que as siglas receberam. 
PSL e PT são os partidos com maior fatia do Fundo, ficando cada um com 12,81% e 11,32%, 
respectivamente. Em seguida aparecem PSDB 6,60%; PSD, 6,43%; PP, 6,12%; PSB, 6,02%; 
MDB, 6,08%; PR, 5,84%; PRB, 5,58%; DEM, 5,12%; PDT, 5,08%; PSOL, 3,11%; NOVO, 3,07%; 
PODE, 2,51%; PROS, 2,28%; PTB, 2,26%; SOLIDARIEDADE, 2,18%; AVANTE, 2,06%; PPS, 
1,78%; PSC, 1,97%; e PV 1,78%. Deixarão de receber, a partir de fevereiro, recursos 
provenientes do Fundo Partidário os seguintes partidos: Rede, Patriota, PHS, DC, PCdoB, PCB, 
PCO, PMB, PMN, PPL, PRP, PRTB, PSTU e PTC. Disponível em: 
<https://www.conjur.com.br/2019-jan-29/21-35-partidos-terao-acesso-fundo-partidario-
2019>. Acesso em 11 de novembro de 2019. 

 



94 
 

e seu maior desafio é governar para esse todo e também conciliar interesses 

pessoais com interesses coletivos. Em suma, os partidos políticos são 

constituídos pelos próprios atores políticos, sob o viés da ideologia. 

Retomamos o estudo de Gracindo (1994), que apresenta três posturas 

identificadas nos partidos políticos. Para a autora, os partidos políticos brasileiros 

podem ser divididos nas seguintes categorias: partido invariante (vinculados à 

manutenção do capitalismo e da democracia vigente); partido mudancista (que 

defendem um capitalismo mais civilizado e um modelo de Estado e sociedade 

próximos do WelfareState21), e partido transformador (que almeja 

transformações mais radicais e que apontam para um futuro socialista). Para a 

autora, os partidos estariam assim distribuídos: constituem o partido invariante, 

o Partido Democrata Cristão (PDC), o Partido Democrático Social (PDS), o 

Partido da Frente Liberal (PFL), o Partido da Reconstrução Nacional (PRN), o 

Partido Social Cristão (PSC), o Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) e o Partido 

Trabalhista Renovador (PTR). O Partido Mudancista foi formado pelo Partido 

Democrático Trabalhista (PDT), Partido Liberal (PL), Partido do Movimento 

Democrático Brasileiro (PMDB), Partido das Reformas Sociais (PRS), Partido da 

Social Democracia Brasileira (PSDB) e Partido Social Trabalhista (PST). O 

Partido Transformador é constituído pelo Partido Comunista do Brasil (PC do B), 

Partido Popular Socialista (PPS), Partido Socialista Brasileiro (PSB), Partido 

Verde (PV) e Partido dos Trabalhadores (PT). Entre os partidos que compõe a 

categoria de partido transformador, isto é, aqueles “com um comportamento 

partidário que parece buscar, através de projetos e emendas específicas, a 

transformação da realidade social brasileira” Gracindo (1994, p. 86-91), ou 

conforme compreendido na AD, o Partido dos Trabalhadores (PT) tem se 

mostrado, a partir de sua atuação, um referencial de transformação das relações 

de produção existentes, principalmente no que diz respeito a sua atuação no 

campo da educação. 

                                                
21 Termo inglês utilizado para significar o Estado de bem-estar social, que também pode ser 
chamado de Estado-providência e Estado social, que é aquele no qual o Estado é organizador 
da política e da economia, sendo responsável pela defesa social. Esses direitos sociais 
fornecidos pelo Estado englobam serviços de educação, seguridade, saúde e lazer. Sobre esse 
sistema incide uma problemática: quais direitos sociais devem ser atendidos pelo Estado? 
Disponível em: <https://www.conteudojuridico.com.br/consulta/Artigos/47508/welfare-state-
estado-de-bem-estar-social-a-origem-e-o-desenvolvimento>. Acesso em 12 de fevereiro de 
2020. 
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Cabe, ainda, registrarmos que, para este estudo especificamente, 

interessou abordar de forma didática a participação do (P)MDB ─ 

(Partido/Movimento) Democrático Brasileiro e do PT ─ Partido dos 

Trabalhadores, no sistema político brasileiro, uma vez que contribuem para a 

compreensão do discurso do sujeito enunciador José Ivo Sartori. 

Reconhecemos, a exemplo do citado por Gracindo (1994, p. 72), o 

importante papel do contexto, para a AD diríamos das condições de produção, 

pois houve significativos episódios de participação popular em movimentos 

políticos na atualidade como o Movimento Negro, o Movimento Indígena e o 

emblemático Movimento #Vemprarua, ocorrido em 2013 no Brasil, entre outros, 

produzindo efeitos de sentido que movimentam também o domínio de saber 

particular de cada partido. Contudo, não é essa abordagem que desejamos 

fazer, pois isso seria o caso de elaboração de outra tese. 

No entanto, gostaríamos de registrar que a efetividade dos discursos 

proferidos no âmbito dos movimentos sociais possivelmente se explique pelo 

fato de que “Enquanto na política institucional [dos governos] fala-se pelo povo 

e para o povo, nos movimentos sociais é o povo quem fala e está presente 

cotidianamente” (MAAR, 1994, p.71; grifo do autor).  

O referencial histórico que elegemos em complementação ao referencial 

teórico da Análise de Discurso, posto em relação ao corpus de análise, permitiu-

nos constatar que os caminhos pelos quais trilhou o sistema político do Rio 

Grande do Sul, possibilitou que este sofresse os efeitos do constante e complexo 

imbricamento do social e do histórico, relacionados tanto às práticas de sua 

instituição quanto às de sua estruturação. Convém salientar que tais práticas 

podem ser compreendidas como uma forma de sustentação para o imaginário 

que, em alguns aspectos, se constitui e se mantém ainda hoje sobre a política 

partidária.  

As transformações econômicas, políticas e sociais pelas quais passaram 

o país e consequentemente o Estado do Rio Grande do Sul não podem ser 

relacionadas apenas a um passado remoto, pois produziram efeitos em 

diferentes épocas e locais e são reverberadas ainda hoje. Com efeito, os partidos 

políticos vão se relacionar de maneira constitutiva com a exterioridade que lhe é 

própria e que os determina.  
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Vale salientar que, em tempo de novas tecnologias (TICs), surgem novos 

espaços de manifestações que “simbolizam uma nova forma de fazer política. 

Não a política partidária, oficial, mas a política no sentido dos gregos, do cidadão 

que se manifesta e discute na praça pública” (GOHN, 2014, p.75), interferindo 

na política oficial e isso tem sido bastante comum nos movimentos da política 

partidária de nossa atualidade. E todo esse aparato tecnológico vai impactar, de 

forma significativa, os processos de identificação, desindentificação ou contra-

identificação dos sujeitos (PÊCHEUX, 1988, p. 217), o que nos leva à abordagem 

do sujeito no campo da política partidária.  
 

3.4 Sujeito no campo da política partidária 
 

A noção de sujeito da AD nos permite compreender o estar no mundo dos 

diferentes sujeitos, suas filiações, seus pertencimentos. 

Uma questão que não podemos perder de vista é o posicionamento do 

analista de discurso, o qual necessita privilegiar o funcionamento discursivo, 

imbuído numa constante busca por possíveis articulações com outros saberes 

que o possam auxiliar na sua missão de dar visibilidade ao invisível, do interior 

desse importante observatório que é a Análise de Discurso.  

Propomos refletir sobre a noção de “maneira”, entendida como modo de 

conceber e sentir ou, ainda, de ser e perceber do sujeito, e também por 

reconhecer que a mesma está relacionada com sua constituição, suas filiações 

e pertencimentos, o que vai afetar de forma decisiva o seu modo de agir na 

sociedade (prática política). 

 É importante mencionar que, independentemente do fato de que estamos 

dispostos a compreender, há de considerarmos sua relação com o modo de ser 

e de perceber dos sujeitos envolvidos, que provém da educação recebida no 

seio familiar, incluindo aí a educação religiosa ou não, e a educação 

implementada nas mais diferentes formas na sociedade. Portanto, muitas coisas 

governam os homens e, a partir dessas, nasce um espírito geral e neste 

interferem aspectos físicos, religião, leis, máximas de governos, exemplos das 

coisas passadas, costumes e maneiras (HAROCHE, 1998, p. 13).  

 Nessa perspectiva, os sujeitos sociais encontram-se divididos entre os 

domínios das leis – instituições particulares e precisas do legislador – e entre os 
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costumes e as maneiras – instituições da nação em geral (HAROCHE, 1998, 

p.14). Deslocando para a perspectiva da AD, o que nos interessa é que tanto o 

domínio das leis, quanto o dos costumes e das maneiras, estão impressos no 

tecido discursivo e por isso são constituintes do sujeito-discursivo-político. 

 Nesse horizonte, ou seja, para melhor compreender a questão das formas 

nas sociedades, Haroche (1998) traz para a reflexão o pensamento de 

Tocqueville que ressalta as formas de oposição entre Estado Democrático e 

Estado Aristocrático. Este autor observou o caráter paradoxal das maneiras, da 

civilidade e da polidez e da dificuldade em concebê-las como relevantes para a 

compreensão do político ao questionar  se  as maneiras se relacionam a detalhes 

da vida privada ou  formas necessárias em todas as sociedades (HAROCHE, 

1998, p. 15). 

 Esse pensamento fortalece a ideia de que as condições materiais de 

existência dos homens determinam as formas de sua consciência (Marx, 1859). 

Este é um movimento silencioso que conduz a lugares e papéis determinados 

aos sujeitos na sociedade, é o trabalho ideológico, mas como não há ritual sem 

falha “E pela falha, precisamente, é que algo escapa, abrindo brechas para a 

resistência” (LEANDRO-FERREIRA, 2015 p. 161), o que, ao nosso ver, 

possibilita que a luta ideológica seja concebida como um processo de 

reprodução-transformação das relações de produção existentes, conforme 

proposto em Semântica e Discurso por Pêcheux (1975).    

 Para compreender o sujeito, que, na AD, é concebido como efeito de 

linguagem, é preciso observá-lo no interior mesmo da história, dos movimentos 

da sociedade, pois, esta lhe serve de guia, já que 

 
a natureza é, de certa forma, muda para o homem, lhe é estranha, 
opõe-se a ele, ao passo que a sociedade, ao contrário, é seu mundo. 
A relação homem/sociedade é de convivência, ou seja, um jogo das 
interações reais e imaginárias com vivos e mortos. É na sociedade que 
o homem desenvolve suas potencialidades, seu ser inteiro a partir do 
qual ele retoma, conserva e/ou transforma as contribuições deixadas 
por aqueles que o antecederam” (FERREIRA & ORRICO, 2002, p.56) 
 

 
 É importante considerar que essa relação do sujeito com o social é parte 

integrante das relações de produção que são, a um só tempo, constituintes do 

sujeito, dos sentidos e, consequentemente, do processo discursivo, assim essa 
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dimensão que aparentemente deriva do viver em sociedade está perpassada 

pelo político e pelas relações que o sustentam e por ele são sustentadas. 

 É por esse viés que se impõe a necessidade de se considerar a influência 

da forma sobre o fundo das ações humanas (HAROCHE, 1998, p. 16), 

interessando-nos, aqui, o entretecimento entre forma e determinação. Haroche 

mobiliza o pensamento de Tocqueville, mencionando que curiosamente o 

mesmo trata a questão do temperamento na democracia, o que poderia em 

nosso entendimento ser associado às urgências de nossa sociedade, tão 

preocupada com o gozo fácil e imediato e disposta a se contrapor a quaisquer 

formas que por ventura vão de encontro a qualquer um de seus desejos. 

 A autora faz menção a dois pontos que consideramos chaves na 

compreensão do político: a ação e o desejo. Outros fragmentos do texto são 

apresentados, referindo-se a uma “tendência democrática”, a qual “consiste em 

ir ao âmago das coisas sem dar atenção à forma” (HAROCHE, 1998, p. 17).  

 As questões postas pela autora nos interessam na medida em que ajudam 

a compreender a problemática de nossa atualidade político-partidária,  cujo 

debate parece girar entre as formas que “têm por vocação estruturar os laços 

sociais e políticos, educar e modelar um certo tipo de temperamento” e as 

maneiras, entendidas como “os modos de conceber e de sentir” ou ainda de “ser 

e de perceber” que são também dependentes das formas. Pensamos as formas 

referidas pela autora, como formalidades, como normas ditadas pelos diferentes 

aparelhos ideológicos de estado (ALTHUSSER, 2001). 

 Ao pensar em uma articulação com os saberes anteriormente abordados, 

nos perece necessário proceder um deslocamento do “ser” e do “perceber”, que 

remete ao sujeito empírico, para um modo de estar no mundo e de se relacionar 

com ele a partir de posições e de filiações, o que nos remete ao sujeito da Análise 

de Discurso, que por meio da interpelação e da identificação se constitui/absorve 

da/a forma-sujeito que o determina e lhe impõe limites. Cabe aqui mencionar que 

reconhecemos que há uma certa semelhança entre os sujeitos de nosso tempo 

e “os homens nas democracias” que, segundo Haroche, 

 
anseiam por relações simples, fáceis e diretas: são empreendedores 
impetuosos e entusiastas que suportam mal tudo que possa constituir 
um freio, um entrave a suas iniciativas, a seus projetos, ao espírito 
empresarial que os domina. Tudo o que lhes parece formalidade inútil 
e supérflua os irrita e excede” (HAROCHE, 1998, p. 17).     
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Salientamos que, de forma alguma, nos opomos ao regime democrático 

e aos seus preceitos de igualdade de condições entre os sujeitos, bem pelo 

contrário, mas isso não nos impede de acreditar que essa pretensa igualdade 

não seja efetivamente alcançada no sistema capitalista. Convém salientar que 

se trata de um grande equívoco conceber as noções de ideologia e de luta de 

classes como uma roupagem que já não nos cabe mais, seria o mesmo que 

fechar os olhos ou negar o estado das coisas: é preciso estar atento não somente 

para a reprodução, mas também para a transformação das relações de produção 

existentes.  

Mais precisamente, o que queremos referir é que “as maneiras” de 

perceber o mundo como também os modos de organização da sociedade sofrem 

transformações. Incluímos aí, particularmente, as mídias eletrônicas e redes 

sociais que, a cada dia, ganham terreno no campo da (des)informação, 

entendidas as “Redes sociais como confessionário virtual e ou arena de lutas” 

(CHIARI & SARGENTINI, 2017, p.112). Convém salientar que houve uma 

transformação nos modos como se exercem os ditames, num mundo em que 

não se pode coagir os sujeitos a fazerem determinadas coisas, é preciso 

encontrar um meio de fazê-los desejá-las por si mesmo (HAROCHE, 1998, p. 

17). A autora aborda a questão que “em todas as sociedades, as maneiras 

provêm dos sentimentos” e “a forma das ações humanas deles se origina”. 

Entretanto, coloca que “com o tempo, essas formas se autonomizam e o costume 

se torna, enfim, uma força invisível e cega que coíbe seres diferentes a agir de 

maneira análoga e dá a todos uma aparência comum” (HAROCHE, 1998, p. 21), 

um efeito de homogeneidade. 

Numa perspectiva discursiva, o que dá a aparência análoga ao sujeito 

político, suas filiações e pertencimentos é a ideologia, a qual perpassa diferentes 

formas de governo e de sociedades. Ainda que as sociedades democráticas 

sejam “mais sensíveis à autenticidade dos sentimentos, às grandes ações e aos 

grandes empreendimentos” (HAROCHE, 1998, p.22), não estão fora da 

ideologia e, portanto, estão sujeitas à falha do ritual. 

Se formos pensar o cenário político-partidário brasileiro da atualidade, é 

possível compreender que a luta é pela palavra, imagens, gestos, sons, cores – 

não se esgotam as formas de significação – e que cada uma, a seu modo, 
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concorre para estabilizar seus universos, tomados como lugar que pareça não 

haver espaço para a incompreensão, para a contestação ou mesmo para outros 

modos de existência. E todas as partes contam com a repetibilidade como 

possibilidade para criação de seu efeito de sustentação e de geração de 

"verdades". 

Conforme dito anteriormente, diversas são as formas de significação na 

política partidária, no entanto, entendemos que a língua tem aí um lugar de 

destaque.  

 

3.5 Condições de produção circunstanciais do discurso 

 

  O discurso emerge como produto de relações entre forças sociais, 

contendo em sua interioridade a exterioridade refletida, seja como contexto 

sócio-histórico ou como formações imaginárias (PÊCHEUX, 2010a, p. 82). 

Portanto,  

 
é preciso estar pronto para acolher cada momento do discurso em sua 
irrupção de acontecimentos, nessa pontualidade em que aparece e 
nessa dispersão temporal que lhe permite ser repetido, sabido, 
esquecido, transformado, apagado até nos menores traços, escondido 
bem longe de todos os olhares, na poeira dos livros. Não é preciso 
remeter o discurso à longínqua presença da origem; é preciso tratá-lo 
no jogo de sua instância (FOUCAULT, 2012, p. 31). 

 

  Sobre a mesma temática Orlandi (2012a, p. 30) afirma que as condições 

de produção incluem os sujeitos e a situação. Para melhor entendimento, a 

autora aborda a situação em sentido estrito – compreendendo as circunstâncias 

da enunciação, o contexto imediato – e em sentido lato – compreendendo o 

contexto sócio-histórico, ideológico, mais amplo, incluindo aí o interdiscurso. 

Contudo, reconhece a autora, que ambos são indissociáveis, pois em toda 

situação de discurso, os referidos contextos funcionam conjuntamente. A autora 

lembra-nos oportunamente que fazem parte ainda das condições de produção, 

a memória, o interdiscurso, que têm papel fundamental na apreensão do 

processo discursivo. 

Consideramos importante registrar que tratamos a noção de interdiscurso 

distinta da noção de memória discursiva. Entendendo a primeira como uma 

noção “que não admite plural nem adjetivação, e que é concebida como uma 
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multiplicidade heterogênea, irrepresentável e não-interpretável como um todo, 

daí a sua determinação – o interdiscurso” (CAZARIN, 2009, p.1). 

Tal como destaca Cazarin (2009), esse entendimento encontra eco em 

Semântica e Discurso, quando Pêcheux (2010b, p.148-149) propõe “chamar 

interdiscurso a esse todo complexo com dominante das formações discursivas, 

intrincado no complexo das formações ideológicas, que toda a FD dissimula, na 

ilusão da transparência do sentido que nela se forma”. No entendimento da 

autora, “[...] o interdiscurso é mais abrangente porque comporta todo o a dizer, 

é ele que constitui a memória discursiva”, enquanto esta “[...] é da ordem do 

interdiscurso, mas, para produzir sentidos, precisa ser mobilizada pela posição- 

sujeito” (CAZARIN, 2009, p. 4). 

Movida pela observação, Indursky (2001) tece a seguinte reflexão sobre 

o interdiscurso: 

Se o interdiscurso remete, como nos diz Orlandi, à memória do dizer, 
isso significa que tudo que foi dito inscreve-se no interdiscurso e, se 
isso ocorre é porque o interdiscurso constitui-se de um complexo de 
formações discursivas, e não apenas os sentidos que são autorizados 
pela forma-sujeito. E se for assim, nada do que já foi dito pode estar 
ausente. O interdiscurso não é dotado de lacunas. Ao contrário. Ele se 
apresenta totalmente saturado. (INDURSKY, 2001, p. 86) 

Para Indursky (2001), a natureza do interdiscurso é reunir todos os 

sentidos produzidos por vozes anônimas, já esquecidas. Portanto, a sua 

abrangência, o distingue da memória discursiva. A autora volta à formulação de 

memória discursiva proposta por Courtine (2009), para construir seu 

posicionamento, de que memória discursiva e interdiscurso são noções distintas. 

Em sua tese sobre discurso político, Courtine (2009) relaciona a memória 

discursiva às práticas discursivas reguladas pelos aparelhos ideológicos, e, a 

partir disto, conclui Indursky (2001) que a memória discursiva diz respeito aos 

enunciados que se inscrevem em uma FD, portanto, não comporta todos os 

sentidos, mas os autorizados pela Forma-Sujeito no âmbito de uma FD. No 

entendimento da mesma autora, a memória discursiva aponta para o que não 

pode ser dito na FD, ou seja, é em função dela que certos sentidos são 

esquecidos e outros autorizados. Deste modo, uma FD é regulada por uma 

memória discursiva, que não é plena, não é saturada, pois nem todos os sentidos 
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– que integram o interdiscurso – estão autorizados ideologicamente a ressoar 

em uma FD. 

Na linha de raciocínio da autora, é preciso entender, portanto, que nem 

todos os sentidos estão autorizados no âmbito de uma FD, e isso implica  aceitar 

que alguns sentidos precisam ser esquecidos. E é nesse ínterim que 

se estabelece a diferença entre o memorável, que é da ordem do ‘todos 
sabem, todos lembram’ e a memória discursiva que é da ordem 
ideológica. É o ideológico que responde pela natureza lacunar de uma 
FD e da memória discursiva por ela representada [...] “O apagamento 
de um sentido em uma FD não implica o apagamento do sentido ao 
nível do interdiscurso, que funciona como uma memória de todos os 
dizeres. [...] entendemos que tanto memória discursiva como 
interdiscurso dizem respeito à memória social, mas não se confundem. 
Há diferenças importantes entre as duas noções. A memória discursiva 
é regionalizada, circunscrita ao que pode ser dito em uma FD e, por 
essa razão, é esburacada, lacunar. Já o interdiscurso abarca a 
memória discursiva referente ao complexo de todas as FD. Ou seja, a 
memória que o interdiscurso compreende é uma memória ampla, 
totalizante e, por conseguinte, saturada (INDURSKY, 2011, p. 87-88, 
grifos da autora) 

Podemos, de agora em diante, tendo em conta o anteriormente exposto, 

considerarmos memória e interdiscurso em nosso texto, como noções distintas. 

Ao mobilizar tanto a memória discursiva quanto o interdiscurso, diferentes 

funcionamentos podem ser acionados, reverberando, portanto, em outras 

palavras sentidos iguais ou diferentes. Por outro lado, lembramos que é entre o 

mesmo e o diferente, entre o já-dito e o a se dizer, que sujeitos, sentidos e 

discursos se movimentam. 

  Pensar no cenário político brasileiro é sinônimo de pensar em uma área 

ou assunto de grande complexidade. As circunstâncias da enunciação ou o 

contexto imediato deste estudo abrange o período pré-eleitoral da eleição de 

2014, ou seja, neste período, é possível pensar que muitas coisas 

(acontecimentos) se passaram, mas no que se refere ao quadro de incertezas 

tudo parece permanecer do mesmo modo. 

  Ainda que estejamos tratando de materialidades discursivas que 

circularam no âmbito do estado do Rio Grande do Sul – eleições estaduais –, é 

especialmente importante considerar outros fatos que envolvem a política, ainda 

que ocorram em esferas governamentais diferentes, pois são passíveis de se 

constituírem como condições de produção do discurso em análise. 
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  A luta é contínua no campo econômico pelo crescimento econômico, no 

campo social pela melhoria na qualidade de vida das pessoas. O que se percebe, 

de fato, mediado pelo imaginário social, é que cada vez se faz menos com o 

salário mensal, vale a máxima: “está sobrando muito mês para o meu salário!”. 

A inflação corrói os salários, o desemprego aumenta e com ele também 

aumentam os níveis de violência no país, o que nos permite pensar que tudo 

isso se materializa e produz um efeito de sentido: o da “crise”.  

  Cresce, portanto, o nível de insatisfação da população, na mesma 

proporção em que cresce o descrédito na política, nos políticos e nos partidos, 

em especial dos que estão envolvidos em escândalos e denúncias de corrupção. 

Cresce também o ódio e a intolerância com quem é diferente, com quem pensa 

diferente, com quem crê em Deuses diferentes ou não crê em Deus algum; 

possivelmente esse seja o reflexo de uma descrença generalizada. 

  O somatório dessas questões que ultrapassam os limites do local começa 

a pontuar o cotidiano das pessoas, e o nível de preocupação se torna alarmante, 

proporcionando posicionamentos inesperados, que causam estranheza ou, até 

mesmo, perplexidade, o que, em nosso entendimento, pode explicar em parte a 

eleição de José Ivo Sartori para o governo do estado do Rio Grande do Sul, 

tendo em vista que o mesmo ocupava um lugar inexpressivo na corrida eleitoral. 

As condições de produção do discurso entram em cena e produzem seus efeitos. 

Também faz parte desse processo o modo de circulação do discurso e não 

podemos deixar de mencionar que essa tendência comportamental do eleitorado 

está relacionada, entre outros, à  onipresença das mídias, nas suas diversas 

formas – imprensa, rádio, televisão e internet – e por sua intensa distribuição 

atingem de forma simultânea os mais diversos grupos político-partidários 

(SARGENTINI, 2017, p. 13). 

  Tal constatação só vem reforçar a ideia de que o discurso político se 

constrói na relação com diferentes materialidades, quais sejam, a verbal, a 

expressão facial, a gestual, a voz, entre outras. A intensificação e aprimoramento 

das redes de distribuição do discurso político favorecem a visibilidade do que é 

dito, ao mesmo tempo em que favorece a constituição de um ambiente instável, 

próprio dos diferentes modos de se dizer e de se fazer na política, que remetem 

à vulnerabilidade de sujeitos e sentidos, que estão já sempre suscetíveis a 

transformações por processos de deslizamentos de sentidos. 
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  Nesse cenário, em que atuam diferentes posições de sujeitos e, portanto, 

diferentes relações de força, é de se esperar que não seja possível escapar do 

confronto de ideias, do embate ideológico, da disputa pelo poder. Contudo, 

parece-nos que duas questões são fundamentais e necessitam reflexão: uma é 

o cuidado que se há de tomar com os rumos escolhidos para o país, nem tudo 

pode ser abarcado em nome da “Lei e da ordem”; a outra é o compromisso com 

a democracia, um governo do povo e para povo precisa investir em ações que 

garantam a política como uma atividade a serviço do bem comum.  

  Entendendo que as condições de produção são constituintes do sujeito, 

do discurso e do sentido, nos debruçamos sobre elas, com o interesse de 

compreender como as relações, em uma sociedade hierarquizada como a que 

nós vivemos, produzem diferentes efeitos de sentido e como estes se relacionam 

com o aparelho político brasileiro, os partidos políticos.  
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4. POLÍTICA DO ESPETÁCULO: PUBLICIDADE, PROPAGANDA E 
MARKETING ELEITORAL 

 
A língua de madeira (lígua dura e hermética) do 

direito e da política relaciona-se intimamente com a 
 língua de vento (língua flexível, cotidiana,mas quase 
  referencial ou substanciosa das propagandas e das  

 publicidades 
 

Michel Pêcheux 
 

Você sabe de uma coisa, Stu? Política  
é exatamente como  show-business!... 

 
Ronald Reagan 

 
 

4.1 Espetacularização da política 

 

 Para Debord, “o espetáculo é a afirmação da aparência e a afirmação de 

toda a vida humana, como simples aparência” (1997, p.16). Ele pode ser 

compreendido como o espaço onde frequentemente as práticas são movidas 

pela aparência e pelo “ter”. Nos dias de hoje, tornamo-nos uma sociedade do 

espetáculo; contudo, o mesmo autor reconhece que o espetáculo não está 

restrito à mídia, cita ainda os espetáculos “culturais, políticos, religiosos e de 

outros tipos forjados por outros entes sociais” (DEBORD, 1997, p.17). 

A concorrência entre as mídias “privilegiam os efeitos de anúncios 

espetaculares” (COURTINE, 2006, p. 141), o que se pode deduzir é que a 

política partidária, por estar investida de concorrência/disputa, passa a se utilizar 

da espetacularização visando desta tirar proveito.  

A atuação da mídia altera significativamente o modo de produção do 

discurso político na atualidade, que potencializa sua capacidade de produção de 

subjetividades, ou seja, “a orquestração dos escândalos encoraja o cinismo da 

opinião e preside o desenvolvimento de uma cultura da desconfiança em relação 

às pessoas públicas” (COURTINE, 2006, p. 143), o que contribui para o aumento 

da desconfiança que repousa insistentemente sobre o discurso político e do 

descrédito por parte da sociedade em relação aos agentes políticos, traduzindo-

se num processo em que “a realidade política se enfraquece” (COURTINE, 2006, 

p. 142). 
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O enfraquecimento a que o autor se refere compreende aquilo que se dá 

a partir do efeito de desgaste da imagem, noção que apresentamos nesta tese 

e que, de certo modo, atesta que o discurso político possa ser compreendido 

como lugar onde se exercem os mais “temíveis poderes” e “se ele tem algum 

poder, é de nós, e de nós apenas, que o recebe."  (FOUCAULT, ([1971] 1996, p. 

9-10). 

 A noção de sociedade do espetáculo, apresentada por Agamben (2002, 

p. 19), aproxima-nos da política do espetáculo. Tal política – a espetacular – 

obtém seu status a partir do entrelaçamento com os campos da publicidade e da 

propaganda. A propaganda política, praticada nos períodos eleitorais, momento 

em que ocorre a disputa pelos cargos político-partidários (e também fora deles), 

tem como objetivo principal a persuasão com vistas à aproximação com o 

possível eleitor, lançando mão, para isso, de um importante recurso que é a 

repetição, o que possibilita a permanência dos sentidos envolvidos nas posições-

sujeito que se querem estabelecer politicamente. Para atingir seus fins, o 

discurso do sujeito político dispõe normalmente de um grande aparato 

tecnológico. Diz-nos Domenach que 
 

O progresso técnico logo arrasta a publicidade a um novo estágio: ela 
procura de preferência impressionar mais que convencer, sugestionar 
antes que explicar. O estribilho, a repetição, as imagens atraentes 
derrotam, progressivamente, os anúncios sérios e demonstrativos. De 
informativa, torna-se a publicidade sugestiva. (DOMENACH, 1963, 
p.5) 
 
 

 Destacamos, de passagem, que Courtine tangencia essa questão ao 

mencionar “uma outra política da fala” que surge no interior da fala pública, ou 

seja, 

  
aquela das formas breves, das fórmulas, das pequenas frases. Uma 
fala política cambiável, fluida, imediata, que se prende ao instante 
antes de inscrever na memória, privilegiando antes a astúcia verbal do 
que a estratégia discursiva [...] Trata-se menos de explicar e convencer 
do que de seduzir ou de arrebatar (COURTINE, 2003, p. 22). 

 

  Impressionar e sugestionar, ou seduzir e arrebatar são especificidades da 

propaganda eleitoral que a tornam mais próxima da publicidade e também 

ambas delineiam suas práticas a partir do que conhecemos por campanha, 

eleitoral ou publicitária, já  
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O significado do termo campanha vem de outras atividades laborais, 
tais como a pesca e a agricultura, e que formam uma atividade 
operacional aludida a um período de tempo, marcado por etapas a 
serem cumpridas (preparar a terra, semear e colher, como no exemplo 
da agricultura) [...] Por se tratar de competição entre partidos e 
candidatos, além da informação, as campanhas eleitorais vêm 
carregadas de elementos de persuasão, o que as caracteriza, num 
determinado momento como um esforço de publicidade eleitoral. 
(GOMES, 2009, p. 14-15) 

 

Na posição de analistas de discurso, bem sabemos que a linguagem oral 

ou escrita, visual ou audiovisual não produz apenas informações, mas sim efeitos 

de sentidos, e produz uns e não outros, visando à persuasão. Garcia (1999) 

explicita o funcionamento da propaganda, tocando a questão da persuasão 

como uma prática que tem um viés de manipulação ideológica. Propagando, 

geralmente, saberes considerados mais universais que tenham o potencial de 

serem propostos aos mais diversos públicos, contribui para que saberes de 

interesse particular sejam mostrados como do interesse de todos. Com um 

funcionamento próprio 
 

A propaganda age, assim, resumindo as ideias, em expressões 
ambíguas dos tipos mencionados. Consegue-se, com isso, que 
cada um dos que ouvem a mensagem concorde com ela, por 
acreditar que diga respeito a si e a seus interesses e 
necessidades e acabe apoiando. (GARCIA, 1999, p.25) 

 

A AD, por meio de seus pressupostos, permite-nos compreender a 

propaganda como política, independentemente de estar associada a uma 

campanha eleitoral, a um partido político ou a um candidato em particular. Isso 

porque nela podemos encontrar ação em forma de discurso, assim como 

posições-sujeito que se fazem presentes frente a um universo de discursos. 

Contudo, a propaganda eleitoral por si mesma restringe sua aplicabilidade, além 

de estar sujeita aos limites da lei eleitoral. Ou seja, é restrita a um determinado 

período, imediatamente anterior à eleição (pré-eleição), e tem por objetivo 

conquistar possíveis eleitores para determinado candidato. 

Neste contexto da campanha eleitoral, não é possível desconsiderar o 

papel exercido pelos profissionais de marketing, que têm como principal 

atribuição entender o momento político, ter conhecimento e compreender a 

melhor forma de abordar as características do candidato, assim como também 
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conhecimento sobre os eleitores, para a partir daí determinar como se dará o 

discurso. No caso da campanha de Sartori, esse trabalho ficou sob 

responsabilidade do jornalista e coordenador geral de Marketing da campanha, 

Marcos Martinelli. 

Ao comentar sobre a campanha vitoriosa de Sartori, Martinelli (2017, p. 3) 

faz questão de mencionar a pareria e a importância do trabalho do Instituto 

Pesquisas de Opinião22, que “Desde 2013 fechou contrato com o peemedbista; 

durante a campanha, foi às ruas colher o sentimento do eleitor” (p.2). A 

reportagem registra que “As frases O meu partido é o Rio Grande e O gringo que 

faz não caíram no gosto do eleitor ao acaso”, o que leva a entender que foi 

resultado de um trabalho que possibilitou a José Ivo Sartori se eleger com 

61,21% da preferência dos gaúchos, recebendo 3.859.611 votos. O que mais 

surpreendeu, no caso de Sartori, foi que em maio de 2014 o candidato possuía 

7% das intenções de voto, culminando com mais de 61% em 26 de outubro do 

mesmo ano.  Não há como negar que há um funcionamento discursivo que pode 

ser relacionado ao marketing eleitoral, embora hajaoutros fatores intervenientes 

no processo.   

 O funcionamento da propaganda e da publicidade, levando em conta a 

perspectiva discursiva, “pode ser compreendida como a direção nos processos 

de significação, direção esta que se sustenta no fato de o imaginário que constitui 

as relações discursivas (em uma palavra, o discurso) é político”, portanto, 

“podemos dizer que a ideologia não é dissimulação, mas interpretação do 

sentido (em uma direção)” (ORLANDI,1990, p. 36, grifos da autora). É 

precisamente nessa perspectiva que estamos compreendendo a propaganda 

política partidária, ou seja, ela pretende conduzir à direção que julga 

conveniente. A autora chama atenção para o fato de que a ideologia “Não se 

relaciona à falta mas, ao contrário, ao excesso: é o preenchimento, a saturação, 

a completude que produz o efeito de evidência, porque se assenta sobre o 

mesmo, o já-lá” (ORLANDI,1990, P. 36, grifos da autora).  

                                                
22 O Instituto Pesquisa de Opinião – IPO, com sede em Pelotas/RS, sob a direção da Mestre em 
Ciência Política Elis Radmann, à época da eleição de Sartori em 2014, já estava no mercado há 
dezoito anos, acumulando experiência em contratos com diferentes partidos. Com 
reconhecimento explicito na capa e primeiras páginas no jornal Diário Popular, reportagem de 
Michele Ferreira, a equipe pelotense recebe os créditos por ajudar a eleger Sartori. Informações 
obtidas no jornal Diário Popular, nº 64, denovembro de 2014, Pelotas, RS, versão impressa. 
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Esse fato observamos na prática analítica do enunciado "Eu sou Sartori e 

o meu partido é o Rio Grande”. Pela repetibilidade, ou seja, pelo excesso no 

dizer, há a tentativa da produção de um efeito de verdade. Segundo Ernst (2009), 

o excesso fica por conta da repetição que se dá por um “acréscimo necessário”, 

em virtude do “perigo e iminência” de outros efeitos de sentido (os não 

desejados) virem à tona, como também ocorre em vista do estabelecimento de 

pressupostos ideológicos desejáveis. As palavras da autora quanto ao excesso: 

 
Estratégia discursiva que se caracteriza por aquilo que está 
demasiadamente presente no discurso. Consiste: 1) no uso de incisas, 
[...] de intensificadores ou na repetição de palavras ou expressões e 
orações. Tais usos [...] constituem-se em acréscimo necessário ao 
sujeito que visa garantir a estabilização de determinados efeitos de 
sentido em vista da iminência (e perigo) de outros a esses se 
sobreporem; 2) na reiteração incessante de determinados saberes 
interdiscursivos que tomam formas diferentes no intradiscurso, mas 
mantêm os mesmos pressupostos ideológicos com vistas ao seu 
estabelecimento (ERNST, 2009, p. 3). 

 

 Esse conceito podemos relacioná-lo ao de repetibilidade, conceito 

fundante da AD que  

 
permite observar que os saberes pré-existem ao discurso do sujeito: 
quando este toma da palavra e formula seu discurso, o faz sob a ilusão 
de que ele é a fonte de seu dizer e, assim procedendo, ele funciona 
sob o efeito do esquecimento de que os discursos pré-existem 
(Pêcheux e Fuchs 1975 [1990, p. 172-176]), que foram formulados em 
outro lugar e por outro sujeito, e que ele os retoma, sem disso ter 
consciência. E, desta forma, encontramos uma característica essencial 
da noção de memória tal como ela é convocada pela AD: o sujeito, ao 
produzir seu discurso, o realiza sob o regime de repetibilidade, mas o 
faz afetado pelo esquecimento, na crença de ser a origem daquele 
saber. Por conseguinte, a memória de que se ocupa a AD não é de 
natureza cognitiva, nem psicologizante. A memória, neste domínio de 
conhecimento, é social (INDURSKY, 2011, p. 87-88). 

 

 Entretanto, chamamos a atenção para o fato de que essa relação precisa 

ser relativizada, na medida em que a repetibilidade diz respeito à memória 

discursiva, ao interdiscurso, mas também ao excesso, na acepção de Ernst 

(2009), cuja natureza é analítico-instrumental, dirige seu olhar também para o 

que acontece no nível da formulação. Mas os dois conceitos podem (e devem) 

ser considerados na observação dos enunciados de campanha do candidato 

Sartori, assim como no seu próprio discurso, pois, através deles se constrói o 

efeito de verdade do discurso político. 
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4.2 Construção da imagem discursiva do sujeito político 

 

Podemos pensar o sujeito do discurso político como um sujeito que busca 

fixar sentidos em um cenário de disputa. É representado e apresentado como 

um ideal social, a ser compartilhado com a coletividade por meio de modos 

específicos/particulares de construção das cenas enunciativas. 

Neste estudo em particular, podemos observar que a construção da 

imagem do sujeito do discurso se realiza a partir de modelos comportamentais 

julgados importantes de serem exaltados e que, mesmo sob a forma do não dito, 

se contrapõem a outros que devam ser rechaçados. Desse modo, quando o 

sujeito diz “que é”, movimenta efeitos de sentido para si e para o outro “que não 

é”, no caso seu opositor, o também candidato pelo Partido dos Trabalhadores ao 

governo do estado, Tarso Genro, indicando que a prática discursiva relacional 

está presente no discurso. Nesse momento, é possível reparar que atuam forças 

distintas em uma relação de antagonismo/oposição no discurso político-

partidário. Ou seja, o discurso do sujeito enunciador, ao construir sua “imagem 

enunciativa” por meio de diferentes modos de dizer, tenta desconstruir a imagem 

do outro como contraponto de si. É nesta correlação, em meio a um 

funcionamento discursivo tenso, que o discurso político produz um efeito de 

sentido favorável para o sujeito enunciador e desfavorável para o seu principal 

adversário, no caso em pauta, o então candidato à reeleição para o Governo do 

Estado pelo Partido dos Trabalhadores, Tarso Genro. 

Ao todo, foram sete candidatos23 que concorreram ao Governo do Estado 

do Rio Grande do Sul na eleição de 2014. Tarso Genro, com trinta por cento da 

intenção de votos, era o Governador do Estado no período que antecedia as 

eleições, contudo, tal posição não foi o que nos levou a concebê-lo como o 

                                                
23 Candidatos e seus respectivos pertencimentos/filiações (números, partidos e coligações): 
Humberto Carvalho, nº 21, Partido Comunista Brasileiro (PCB), sem coligação; Edison Estivalete, 
nº 28, Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB), sem coligação; Roberto Robaina, nº 50, 
Partido Socialismo e Liberdade (PSOL), coligação Frente de Esquerda(PSOL/PSTU); Vieira da 
Cunha, nº 12, Partido Democrático Brasileiro(PDT), coligação o Rio Grande Merece Mais 
(PDT/PSC/DEM/PV/PEN); Ana Amélia Lemos, nº 11, Partido Progressista(PP), coligação 
Esperança que une o Rio Grande (PP/PRB/PSDB/SD); Tarso Genro, nº 13, Parido dos 
Trabalhadores (PT), coligação Unidade Popular pelo Rio Grande (PT/PTC/PD do 
B/PROS/PPL/PTB/PR); e José Ivo Sartori, nº 15, Partido do Movimento Democrático Brasileiro 
(PMDB), coligação O novo caminho para o Rio Grande (PMDB/PSD/PPS/PSB/PHS/PT do 
B/PSL/PSDC). Disponível em: <https://www.eleicoes2014.com.br/candidatos-governador-rio-
grande-sul/>. Acesso em 31 de julho de 2014.  
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principal adversário/opositor do sujeito do discurso. Nesse cenário de disputa 

eleitoral, a candidata Ana Amélia Lemos do Partido Progressista figurava na 

liderança da intenção de votos24 com trinta e sete por cento. O que se pode 

observar é que está presente na cena político-partidária a polarização 

esquerda/direita, o que, de certa forma, delinearia a posição do sujeito do 

discurso frente à campanha eleitoral. Diante deste panorama, o sujeito do 

discurso por ocupar um lugar próximo ao de Ana Amélia, ao atingir a adversária, 

estaria atingindo a si próprio/ao seu próprio lugar de inscrição, situação que, em 

nosso entendimento, se confirma quando, no segundo turno, a candidata, depois 

de derrotada, demonstra publicamente seu apoio ao candidato do PMDB. Esta 

constatação é por nós compreendida como definidora da posição assumida no 

discurso por José Ivo Sartori, ainda que muito sutilmente, sem nomear, sem se 

referir a este ou àquele candidato. O principal embate ocorre com Tarso Genro. 

Assumindo um lugar de fala, José Ivo Sartori se apresenta como uma terceira 

possibilidade, mais próxima do povo, investindo em características 

personalísticas, ao mesmo tempo que busca se afastar das questões partidárias 

e demais contendas que a política e as condições de produção lhe possam 

trazer.  

Ainda que o sujeito do discurso opere sob a ilusão de que tem o controle 

do que diz, o candidato a governador aumenta esse sentimento de 

empoderamento que lhe é dado através de uma prática técnica, no caso sua 

assessoria de marketing. Todavia, seu discurso não está imune à falha do ritual 

ideológico, ou seja, está susceptível a pontos de deriva, deslizamentos de 

sentido que podem produzir efeitos de sentido desfavoráveis para si. Dito de 

outra forma, são produzidos efeitos de sentido que vão em direção oposta a sua 

tentativa de persuasão, como o que aconteceu no episódio “do piso no 

                                                
24 Pesquisa Ibope divulgada nesta quarta-feira (24) aponta os seguintes percentuais de intenção de 
voto na corrida para o governo do Rio Grande do Sul: Ana Amélia Lemos (PP) – 37% das intenções 
de voto, 
Tarso Genro (PT) – 30%,  José Ivo Sartori (PMDB) – 15%, Vieira da Cunha (PDT) – 1%, Roberto 
Robaina (PSOL) – 0%, Humberto Carvalho (PCB) – 0%, Estivalete (PRTB) – 0%, Branco/nulo – 
7%, 
Não sabe/não respondeu – 9%. Disponível em: <http://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-
sul/eleicoes/2014/noticia/2014/09/ana-amelia-tem-37-e-tarso-genro-30-aponta-pesquisa-ibope-
no-rs.html>. Acesso em 30 de setembro de 2014. 
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Tumelero”25. Tal acontecimento enunciativo produz um estranhamento no 

discurso, já que expõe uma posição de sujeito em desalinho com o imaginário, 

projetado como ideal para o eleitorado. 

É possível aí compreender que há uma incompatibilização entre o 

discurso e o mostrar-se/revelar-se do sujeito, o que, de certa forma, explica a 

contradição instaurada em sua prática discursiva. Outro exemplo desse 

funcionamento, que podemos mostrar no discurso pós eleição, é o enunciado 

“PMDB gaúcho, aqui é diferente”, no momento em que a polêmica está 

instaurada no interior do partido. É possível compreender o discurso adotado, 

nessas circunstâncias, como resultante de tomadas subjetivas de posições 

políticas que negociam/contornam as diferentes condições de produção do 

discurso. Uma das estratégias discursivas seguidas pode ser entendida como a 

construção do discurso do “caos” vivido pelo do Rio Grande do Sul, movimento 

adotado pelo discurso do sujeito-enunciador para enfatizar o endividamento e 

falta de capacidade financeira frente a seus compromissos. Desse modo, é 

construído um imaginário de estado “como um paciente que está em fase 

terminal” ao que será necessário “administrar um remédio amargo”. Ao construir 

tal imaginário, constrói concomitantemente um imaginário para si como o 

sujeito/candidato ideal, aquele que reúne as condições necessárias para fazer 

sucumbir a crise/o caos, pois é ele quem administrará o remédio amargo, pois é 

ele que tem "coragem“ para mudar. 

Em sua prática discursiva, há a constituição de sua imagem discursiva 

exaltando sua origem étnica, sua religiosidade, o primado pela família, pelo 

trabalho e suas ações em cargos políticos ocupados anteriormente. Enquanto o 

discurso do sujeito-enunciador se constrói como a solução de todo o mal que 

assola o Estado, seu adversário, Tarso Genro, é relacionado ao próprio mal, 

pois, afinal, se o estado não vai bem, não foi ele quem o deixou assim? Quem 

poderia ser a solução? Alguém que tenha “alma, que pense grande, que seu 

partido seja o Rio Grande”, portanto, José Ivo Sartori. Por meio de ditos e não 

ditos, ao adversário são imputados sentidos opostos e não favoráveis. Tarso 

Genro teria alma (religiosidade)? Pensa grande (capitalismo x socialismo)? Qual 

                                                
25 Tal enunciado foi proferido em encontro com os professores estaduais, que reivindicavam o 
piso salarial para a categoria. Em resposta, o então candidato sugeriu que os mesmos fossem 
até a loja de material de construção Tumelero, cujo local há piso de qualidade.  
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é o seu partido, o partido dos Trabalhadores? O discurso de campanha do 

candidato mobiliza efeitos de sentido que circulam no cenário político sul-rio-

grandense e, de certo modo, tira partido da situação, já que seu oponente 

enfrenta dificuldade para neutralizar o efeito das condições econômicas 

adversas da época. 

  Parece começar aí a intensificação do desgaste da imagem do Partido 

dos Trabalhadores, exercendo a grande mídia um papel determinante nesse 

processo. A publicização, circulação e massificação de fatos que se tornaram 

escândalos de corrupção, como o mensalão26 e o petrolão27, que envolveram 

não somente o Partido dos Trabalhadores, mas sobre este recai o fardo mais 

pesado, definiram certamente o resultado do pleito. Embora não tenhamos como 

afirmar que esse processo que estamos entendendo como "efeito de desgaste 

imagético" seja o responsável pelo rumo das eleições no Rio Grande do Sul, é 

evidente que afetou substancialmente o Partido dos Trabalhadores, em 

decorrência de uma prática política que parece estar muito presente na 

atualidade: a prática do campo minado, designação do senso comum. É quase 

impossível sobreviver a ela e se conseguir, não será sem sequelas. Dessa forma, 

o PT perde a governança do Estado, pois seu envolvimento com a prática do 

"mensalão" contrapõe-se ao discurso da prática política que busca idealmente 

atender às demandas sociais através de representantes imaginariamente 

idôneos, responsáveis e preocupados com o bem social.  

Com efeito, como bem lembra Herbert: 

                                                
26 O escândalo do mensalão foi a crise de maior repercussão do primeiro mandato do governo 
do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O estopim da crise ocorreu em maio de 2005, quando 
um funcionário dos Correios, Maurício Marinho, foi flagrado recebendo propina de empresários. 
Apadrinhado do então deputado federal Roberto Jefferson (PTB), Marinho passou a ser alvo de 
investigações. E Jefferson foi acusado de fazer parte do esquema de corrupção dos Correios. 
Abandonado pelo governo e se sentindo acuado, Jefferson concedeu uma entrevista em junho 
de 2005 denunciando a compra de votos dos parlamentares no Congresso Nacional. O esquema 
consistia em pagar regularmente aos deputados aliados uma quantia em dinheiro – de acordo 
com Jefferson, R$ 30 mil por mês – para que eles aprovassem as matérias em tramitação no 
Congresso que fossem a favor do governo Lula. (Revista Época, 22/08/2007, edição nº 483, por 
Ana Paula Galli). Disponível em: <http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/0,,EDG78680-
6009,00-ENTENDA+O+ESCANDALOBR+DO+MENSALAO.html>. Acesso em 29 de outubro de 
2019. 
27 Atores do PT e PMDB protagonizaram esse esquema, que perdurou por aproximadamente 
dez anos, no qual grandes empreiteiras organizadas em cartel pagavam propina para altos 
executivos da estatal Petrobras e outros agentes públicos. O valor da propina era calculado sobre 
o montante total de contratos bilionários superfaturados e distribuído por meio de operadores 
financeiros do esquema (doleiros). (Revista Época, 23/09/2016, por Daniel Haidar e Diego 
Escosteguy). Disponível em: <https://epoca.globo.com/tempo/noticia/2016/09/pt-e-pmdb-o-
consorcio-do-petrolao.html>. Acesso em 29 de outubro de 2019. 
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Se acrescentarmos, por outro lado, que o instrumento de 
transformação da prática política é o discurso, como sistema articulado 
que remete à prática social complexa – seja ela sob a forma de Mito 
ou de sistema – compreende-se finalmente que a prática política tem 
por função transformar as relações sociais reformulando a demanda 
social (demanda é também comanda, no duplo sentido que 
entendemos daqui por diante), por meio de um discurso. Dizendo isso, 
não pretendemos que a política se reduza ao discurso; mas que toda 
decisão, toda “medida” no sentido político adquire seu lugar na prática 
política como uma frase em um discurso (HERBERT, [1966] 2014, p. 
35. Grifos do autor). 

 

Ao nos reportarmos ao cenário político-partidário e entendendo o 

marketing político como práticas técnicas, salientamos que as ideias defendidas 

por Herbert ([1966] 2014), em relação à prática técnica e relações sociais da 

sociedade, são atualíssimas e produtivas, ainda que tenham sido motivadas há 

mais de cinco décadas. Compreendemos com ele que a demanda por uma 

mudança na governança é, ao mesmo tempo, uma comanda, um processo que 

se engendra no interior da formação social, que a prática técnica “vem preencher 

um desejo, uma falta, uma demanda que se define fora da própria técnica” 

(HERBERT [1966] 2014, p.28-29). Trata-se de uma necessidade que não se 

define no interior da própria técnica, no interior da própria norma, mas que se 

funda no todo organizado da própria prática social, incluindo aí tanto o modo de 

produção capitalista no qual estamos inseridos quanto as relações sociais daí 

decorrentes. 

A questão que se pode formular é que, num movimento que parece se 

contrapor à prática técnica por si mesma, retoma-se o agir a partir de uma 

reflexão que se conjuga a vários discursos dispersos na sociedade, tendo como 

aparato principalmente a subjetividade jurídica, moral, religiosa e artística. São 

decididamente efeitos de sentidos provenientes desses domínios de saber que 

constituem as urgências da sociedade contemporânea, ao mesmo tempo em 

que delineiam as práticas sociais que são adotadas. Contudo, devemos 

considerar que tais processos e o caminho "escolhido" pelo discurso político, por 

eles são afetados, são encobertos pelo "véu" da evidência ideológica. 

Isso nos faz compreender que a análise do discurso político se faz cada 

vez mais necessária e mais convocada a exercer seu papel, como bem afirma 

Orlandi: “a AD nos coloca em estado de reflexão e, sem cairmos na ilusão de 

sermos conscientes de tudo, permite-nos ao menos sermos capazes de uma 
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relação menos ingênua com a linguagem” (2012a, p. 9), ou seja, seus 

pressupostos teóricos nos colocam em condições de reconhecer/apreender as 

forças/pressões exercidas pelas estruturas de dominação, legitimadas pelas 

ideologias operantes e pelos discursos, já que, retomando Herbert,  “toda 

decisão, toda “medida” no sentido político adquire seu lugar na prática política 

como uma frase em um discurso” ([1966] 2014, p. 35. Grifos do autor). 

Por ora, as reflexões aqui desenvolvidas, nos parecem úteis quanto ao 

desenvolvimento de nossa abordagem sobre o político na AD, isto é, o 

imbricamento entre ação, prática política e discurso, a tal ponto que nenhum 

possa ocorrer efetivamente sem o outro e, de tal modo, que sejam também 

passíveis de duas leituras “em espelho”, uma em relação a outra: a ação e o 

discurso produzem uma prática que é a um só tempo social e política, a prática 

social e política exige a ação e o discurso para se efetivar.  

De antemão, informamos que retomamos os autores referidos 

anteriormente quando tratamos das análises, mais especificamente Herbert, no 

momento em que essas se referirem à ideologia. Tal retorno nos parece 

importante, dado que Herbert considera a ideologia em dois níveis: ideologias do 

tipo A e ideologias do tipo B, juntamente com a noção de ideologias particulares, 

que se mostram, a nosso ver, como possibilidades para a análise do discurso 

político do sujeito-enunciador José Ivo Sartori.  

Como todo e qualquer discurso, o discurso político é por nós 

compreendido como um discurso que se constitui pela interpelação ideológica e 

pelo atravessamento do inconsciente, assujeitado, portanto, ao mesmo tempo, 

por um exterior e um interior, o que impossibilita ao sujeito ser a fonte e o dono 

do seu dizer. 

Observemos que as forças políticas materializadas no discurso não 

diferem das forças políticas materializadas na prática social. Dito diferentemente, 

o sujeito se constitui e constitui sentidos em meio a condições de produção 

específicas e determinadas pelas coordenadas sócio-históricas da sociedade 

que são, em suma, derivadas da luta de classes. Assim, entendemos que é 

possível pensar o campo do político como representativo das relações de forças 

presentes na sociedade, as quais podem ser materializadas nos mais diferentes 

discursos.  
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O que podemos perceber através das falas dos autores da área da 

publicidade e propaganda é que, neste processo, está envolvida a 

"intencionalidade" do sujeito, a qual na AD é concebida na forma de ilusão, já 

que o sujeito não é a origem e tampouco tem controle sobre seu dizer. Contudo, 

nesse campo específico da publicidade e propaganda política, não temos como 

deixar de considerar o trabalho específico e deliberado com os sentidos com 

vistas ao sucesso do candidato nas eleições, valendo-se, para isso, de meios de 

argumentação e persuasão artificiais e simulados.  Sousa diz-nos que “a 

intenção é apenas um dispositivo pelo qual o sujeito foi feito e tomado em seu 

dizer em certa posição de discurso” (2011, p. 103). Isso porque o sujeito é 

capturado pela rede ideológica sem ter consciência de sua interpelação. Pelo 

trabalho ideológico, os sentidos lhe parecem evidentes. Tal posição encontra-se 

em consonância com o que diz Orlandi (1990). Para ela, a ideologia produz o 

efeito de evidência, contudo, não se trata de “ocultação” e de “engano”, mas de 

um desconhecimento de sentidos produzido por processos históricos discursivos 

que, a partir da materialidade (linguística), podemos observar e discernir. 

Segundo a autora, os sentidos são fixados historicamente em uma direção 

determinada. Até as margens dos textos (suas notas) contribuem para isso” e 

conclui que “do mesmo modo, podemos compreender que a história não se 

define em relação ao tempo, mas ao poder” (1990, p. 103). 

  Essa direção determinada dos sentidos é que organiza 

argumentativamente o discurso político-partidário, mas, conforme defende 

Orlandi (1998, p. 78) “a argumentação é vista pelo analista de discurso a partir 

do processo histórico-discursivo em que as posições dos sujeitos são 

constituídas”, e complementa: 
 

As intenções - que derivam do nível da formulação - já foram 
determinadas no nível da constituição do discurso em que as posições 
do sujeito já foram definidas por uma relação desigual e contraditória 
com o dizer. As intenções são assim produtos de processos de 
significação aos quais o sujeito não tem acesso direto. As filiações 
ideológicas já estão definidas e o jogo da argumentação não toca as 
posições dos sujeitos, ao contrário, deriva desse jogo, o significa. Se 
a argumentação é conduzida pelas intenções do sujeito, este tem no 
entanto sua posição já constituída e produz seus argumentos sob o 
efeito da sua ilusão subjetiva afetada pela vontade da verdade, pelas 
evidências do sentido. Os próprios argumentos são produtos dos 
discursos vigentes, historicamente determinados (ORLANDI,1998, p. 
78). 
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O aporte teórico que adotamos oferece subsídios para a análise que 

desejamos empreender e possibilita compreendermos o funcionamento 

discursivo e o modo de organização do discurso em pauta, bem como as formas 

de organização discursiva utilizadas pelo sujeito a fim de persuadir os eleitores, 

reconhecendo que “Argumentar é prever, tomado pelo jogo de imagens” 

(ORLANDI,1998, p.77). 

 Através da análise dessa prática discursiva, pretendemos apreender os 

efeitos de sentidos produzidos pelo discurso político-partidário de José Ivo 

Sartori que, ao se valer do imaginário que permeia a sociedade sul-rio-grandense 

sobre o gaúcho sério, forte e independente e o gringo trabalhador e competente, 

nas condições de produção históricas da época, obteve sucesso nos resultados 

alcançados no primeiro e segundo turnos. 
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5. DELIMITAÇÕES METODOLÓGICAS 
 

Das muitas direções que se expõem à nossa frente, 
nosso olhar vai definido um caminho. Colocamos, 

então, a lupa diante do olho curioso, atento e 
determinado (nos dois sentidos), e  

começamos o trabalho de 
investigadores. 

 
Solange Mittmann  

 
5.1 Posicionamentos, princípios e procedimentos frente ao gesto de 
análise 

 

Lembramos, inicialmente, ser a noção de dessuperficialização, para 

Pêcheux e Fuchs, o processo que consiste na “transformação da superfície 

linguística de um discurso concreto, em um objeto teórico” tendo por objetivo“ 

anular a ilusão de realidade que se produz na falsa correspondência entre 

palavras e pensamentos em relação ao mundo exterior” (2010, p. 177). 

Orlandi (1996) também nos ajuda nesta questão ao conceber tal processo 

como a passagem das formas abstrata e empírica para considerar a forma 

material. Para a mesma autora, a forma abstrata corresponde à forma linguística 

vista em si mesma. A forma empírica corresponde à forma linguística no efeito 

da evidência do dizer, relacionado ao trabalho da ideologia e do imaginário. E a 

forma material considera o linguístico e o histórico integradamente, a 

materialidade em “sua opacidade e seus equívocos” (ORLANDI, 1996, p. 31). É 

sob essa última perspectiva que iremos trabalhar nas análises a serem 

apresentadas. 
 Esta tese materializa nossa leitura acerca dos processos discursivos de 

que se investem os enunciados do discurso político, mais precisamente do 

discurso de José Ivo Sartori, no período pré-eleitoral correspondente ao primeiro 

turno da campanha eleitoral de 2014 para a o governo do estado do Rio Grande 

do Sul. Consideramos 06 de julho de 2014 – como data  fundadora para a 

produção de sentidos da campanha eleitoral, no que diz respeito à permissão 

concedida pelo Tribunal Superior Eleitoral – TSE, já a data de 07 de junho de 

2018, corresponde à data de circulação da última sequência discursiva 

analisada.  O pós eleições, refere operíodo em que o sujeito enunciador ocupa 
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o cargo de governador do já mencionado estado. Considerando o Calendário 

Eleitoral das eleições de 2014, as sequências discursivas que fazem parte do 

primeiro bloco são relativas à campanha eleitoral do primeiro turno (06/07/2014 

à 04/10/2014); e as sequências discursivas que compõem o segundo bloco 

correspondem ao pós eleição, ou seja, referem-se a enunciados proferidos após 

a eleição do governador do Rio Grande do Sul.  O que nos motivou a acolher SD 

relativas ao primeiro turno foi considerarmos esse período definidor no que diz 

respeito à produção de efeitos de sentidos no discurso, já que o candidato era 

desconhecido pela maior parte do eleitorado, estava muito atrás nas pesquisas 

de intenção de votos,  conseguindo reverter tal situação ao conquistar sua 

participação no segundo turno. 

Tais enunciados se fundam a partir de formações imaginárias que 

constituem, por um lado, o sujeito enquanto candidato e governador e, por outro, 

o estado e o povo sul-rio-grandense instauradas através de práticas sócio-

historicamente determinadas, portanto, ideológicas e contraditórias. O interesse 

e a escolha temática deste trabalho surgiram logo após os primeiros enunciados 

produzidos na campanha eleitoral, particularmente o enunciado EU SOU 

SARTORI E O MEU PARTIDO É O RIO GRANDE. Tomado por nós como 

enunciado de base28 do discurso em pauta, é ele compreendido aqui como 

portador de uma posição que engendra os demais enunciados construídos na 

campanha. Ou seja, é possível compreender que esse enunciado se derrama 

sobre todos os demais enunciados, em seu jeito próprio de dizer, produzindo um 

transbordamento de efeitos de sentidos que funcionam para desconstruir o 

instiuído – um sujeito/discurso identificável – peemedebista.   Através de sua 

repetibilidade, produz-se uma rede de formulações com vistas à criação de um 

efeito (imaginário) sobre o candidato Sartori de assunção de responsabilidade 

com o Estado do Rio Grande do Sul, de independência política, uma vez que 

apaga sua vinculação partidária, e de ligação ou pertencimento à terra. Vale 

ressaltar que, quando nos referimos ao sujeito do discurso Sartori, não estamos 

                                                
28 Termo cunhado por Denise Maldidier para referir-se à recorrência de determinado conteúdo, 
relativo às informações históricas sobre as condições em que foram pronunciados os discursos. 
Ver “Lecture des Discours de De Gaulle por Six Quotidiens Parisiense: 13 de Mai 1968”, in 
Langage Française 9. Paris, Larousse, 1971.  
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nos referindo ao sujeito empírico29, mas à noção de efeito-sujeito que constituem 

as diferentes posições conjunturalmente ocupadas e estabelecidas no discurso 

como efeito de determinações históricas. Assim, o sujeito é determinado pelos 

saberes oriundos da FD na qual se inscreve, espaço contraditório e permeável 

à confluência com outras FDs que funcionam em relações de aliança ou de 

antagonismo.  Portanto, o conceito de sujeito do discurso aqui tratado segue na 

perspectiva do que aponta Zoppi-Fontana (1997), para quem o discurso do 

sujeito 

 
deve ser entendido como fazendo referência ao espaço semântico 
tenso e instável constituído pelo conjunto de relações de identificação 
do sujeito enunciador com as FDs que atravessam seu discurso e que 
o constituem/interpelam como sujeito ideológico ( p. 49). 
 

  O conceito de configuração discursiva adotado pela autora na obra 

supramencionada nos parece útil, na medida em que o mesmo passa a “referir 

uma disposição particular das relações estabelecidas entre FDs específicas no 

interdiscurso” (ZOPPI-FONTANA, 1997, p. 50). Considera ainda a autora que “a 

partir dessas relações se organizam as posições de sujeito e os funcionamentos 

discursivos, que caracterizam um estado determinado dos processos 

discursivos” (p. 50). A importância dessas relações entre FDs dispersas no 

interdiscurso reside no fato de que é a partir delas que o sujeito do discurso 

configura seu dizer. 

  A Análise de Discurso nos permite pensar a relação língua/sujeito/história 

para a compreensão do funcionamento de materialidades discursivas, as quais 

somos instados a interpretar. Em nosso entendimento, Orlandi (2010) sintetiza a 

contribuição da AD ao referir que esta, ao introduzir seu objeto – o  discurso – 

instaura de certa forma um 
 
observatório para compreender como a materialidade específica da 
ideologia é o discurso e a materialidade específica do discurso é a 
língua. Este objeto, o discurso, por sua vez, inaugura um modo de 
observar-se a constituição do sujeito e do sentido no confronto do 
político com o simbólico, quando se pensa essa materialidade (p. 6). 

 

                                                
29 Trazemos algumas considerações sobre o sujeito empírico José Ivo Sartori e sua trajetória 
política no Anexo D. 
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Por entender que os discursos textualizam-se em diferentes 

materialidades significantes, o material empírico com o qual  formamos nosso 

arquivo, usado como base para as análises, é composto pelo slogan, pelo jingle 

e pelo spot publicitário “pesquisa teu coração” veiculado nas emissoras de 

televisão fora do Horário Gratuito Político Eleitoral (HGPE), duas entrevistas em 

mídia eletrônica, ou seja, o episódio do piso da Tumeleiro, no Portal Terra, e a 

inserção do discurso médico no (Clic ZH) jornal Zero Hora, dada sua ampla 

circulação em todo estado do Rio Grande do Sul, e por uma propaganda do 

partido político veiculada na televisão e rádio.  

Apresentamos um total de nove sequências discursivas para analise, as 

quais estão dividas em dois blocos, tomando por base os períodos pré e pós-

eleitoral. Reconhecemos aqui o postulado de Orlandi (2010, p. 63) que afirma 

que “a construção do corpus e a análise estão intimamente ligadas: decidir o que 

faz parte do corpus já é decidir acerca de propriedades discursivas”. Para a 

autora, a “análise é um processo que começa pelo próprio estabelecimento do 

corpus e que se organiza face à natureza do material e à pergunta (ponto de 

vista) que o organiza” (ORLANDI, 2010, p. 64). 

A escolha de cada sequência discursiva tem a ver com o que 

consideramos relevante no que diz respeito à produção de efeitos de sentidos, 

capaz de impactar no desfecho eleitoral de 2014 no Rio Grande do Sul. 

Centramo-nos no discurso de campanha do primeiro turno, por entender que 

neste período houve uma intensificação das discursividades produzidas, 

principalmente pela necessidade de alavancar a campanha de Sartori. Portanto, 

torna-se esse período bastante significativo para a análise que empreendemos. 

As sequências discursivas que estão fora do material de campanha, 

independentemente de pertencerem ao pré ou pós-eleitoral, foram escolhidas 

pela relevância que tiveram após sua publicização.    

As materialidades, anteriormente citadas, permitem-nos também pensar 

a memória como categoria de análise, a qual pode ser mostrada, recalcada, e/ou 

tida como esquecida e, ainda que permaneça fragmentada e dispersa, pode a 

qualquer momento retornar produzindo seus efeitos. Neste sentido, as 

sequências discursivas analisadas nos permitem também pensar a dissimulação 

no discurso político de José Ivo Sartori em relação a essa memória do dizer. 
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Nossa análise, portanto, parte de um olhar determinado pelo quadro 

epistemológico da Análise de Discurso pecheuxtiana, no qual se unem o histórico 

e o linguístico.  Ancoradas em seus pressupostos, buscamos pistas que nos 

levem à compreensão dos processos discursivos em pauta. Para isso, buscamos 

não somente a materialização do ideológico no simbólico, mas também o que 

faz eco, o que escapa, o que desliza, o que traz vestígios de discursividades da 

instância do (in)visível. De acordo com Orlandi,  

 
a condição do sujeito é a de estar sujeito à linguagem, aos seus 
equívocos, a sua opacidade. Não há neutralidade no uso dos signos. 
“A entrada no simbólico é irremediável e permanente: estamos 
comprometidos com o sentido e o político” (2012a, p. 9).  
 

Assim, a partir do dispositivo teórico, tomado como instrumento de apoio 

à interpretação, iniciamos a construção e “individualização” do dispositivo 

analítico que, segundo a mesma autora, tem sua forma definida a começar pela 

questão posta pelo analista, a natureza do material que analisa e a finalidade da 

análise (ORLANDI, 2012a, p. 64). Segundo a autora, juntos, os dois dispositivos, 

teórico e analítico, permitem ao analista de discurso desfazer o efeito de 

evidência da linguagem para trabalhar sua espessura semântico-linguística e 

histórica. 

Seguindo este ponto de vista, nosso dispositivo de interpretação necessita 

colocar o dito em relação ao não dito, o que o sujeito diz em um lugar com o que 

é dito em outro, o que é dito de um modo com o que é dito de outro, para assim, 

procurar ouvir naquilo que o sujeito diz, também o que ele não diz, mas que 

igualmente constitui os sentidos de seu dizer (ORLANDI, 2012a, p. 59).  

Nossa proposta nos leva a produção de um olhar que trabalhe diferentes 

materialidades em momentos distintos, para assim compreender os movimentos 

pautados em condições de produção específicas do período pré-eleitoral em 

contraposição ao período pós-eleitoral, para mostrar o que desliza, o que se 

(re)formula, o que é(re)definido nesse percurso, ou seja, compreender como o 

discurso político desse sujeito se movimenta no espaço-tempo em análise. Isso 

ocorre dada a natureza incompleta do sentido, fato que também possibilita que 

todo enunciado tenha a especial condição de oferecer lugar à interpretação. O 

dispositivo que construímos visa à articulação entre estrutura e acontecimento, 

constituindo-se numa prática analítica que não privilegie 
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nem o exatamente fixado, nem a liberdade em ato. Sujeitos ao mesmo 
tempo, à língua e à história, ao estabilizado e ao irrealizado, os homens 
e os sentidos fazem seus percursos, mantêm a linha, se detêm junto 
às margens, ultrapassam limites, transbordam, refluem. No discurso, 
no movimento do simbólico, que não se fecha e que tem na língua e 
na história sua materialidade (ORLANDI, 2012a, p. 53). 

 

Os movimentos discursivos realizados pelo sujeito do discurso em pauta, 

seus percursos, suas relações com o domínio de saber no qual se inscreve, as 

diferentes posições-sujeito a que se filia, nos permitem, como analistas de 

discurso, compreender quando o sujeito ultrapassa os limites que lhe são 

impostos pela formação discursiva, daquilo que pode e deve ser dito. Tal 

situação pode ser compreendida, por exemplo, na reação imediata da direção 

do PMDB nacional frente ao enunciado de campanha "PMDB GAÚCHO, AQUI 

É DIFERENTE". Ou seja, a propaganda foi considerada inadequada, 

principalmente onde o PMDB e alguns de seus integrantes estavam sendo 

atingidos por denúncias de irregularidades e de corrupção e consequente 

envolvimento em escândalos financeiros. Em nosso entendimento, esse efeito 

de sentido indesejado teria motivado a imediata suspensão da propaganda. Não 

temos conhecimento de que essa exigência teria sido formalizada pela direção 

do PMDB, mas o descontentamento foi notório e por “coincidência” a propaganda 

deixou de ir ao ar.  

 Podemos pensar que há indícios de injunções à estabilização? Que há 

bloqueio do movimento significante?  Lidar com essas questões, conjugada a 

particular incompletude dos sentidos, é nosso desafio. Mas o pressuposto básico 

que nos guia é que não há sentidos “literais”, pois uma mesma palavra, na 

mesma língua, significa diferente, dependendo da posição ocupada pelo sujeito 

e de sua inscrição em uma ou outra formação discursiva (ORLANDI, 2012a, p. 

60).  

Sob o movimento pendular entre teoria e análise, é que firmamos nossas 

reflexões, sem esquecer que, como analistas, somos instados sempre a 

compreender como um determinado objeto simbólico produz sentidos. Para a 

autora, há dois momentos importantes no processo analítico: o primeiro diz 

respeito à transformação da superfície linguística em objeto discursivo. Nesse 

momento inicial, configura-se o corpus, atenta-se para seus limites e 
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estabelecem-se recortes, isso em consonância com conceitos e noções 

pertinentes à análise. No segundo momento, focalizam-se os indícios que nos 

conduzirão ao processo discursivo e a caracterizar os dois mecanismos aí 

envolvidos: a descrição e a interpretação. Cabe, pois, ao analista, o 

desenvolvimento desses mecanismos, ciente de que não está isento dos efeitos 

ideológicos e inconscientes que o constituem.  

Segundo a autora, o dispositivo teórico é capaz de auxiliar, intervindo “na 

relação do analista com os objetos simbólicos que analisa” (ORLANDI, 2012a, 

p.60-61), e permitindo o trabalho analítico de descrição e interpretação. Orlandi 

(2012a) chama atenção para o lugar construído pelo analista, a partir do 

dispositivo teórico, definindo-o como o 

 
lugar em que se mostra a alteridade do cientista, a leitura outra que ele 
pode produzir. Nesse lugar, ele não reflete mas situa, compreende, o 
movimento da interpretação inscrito no objeto simbólico que é seu 
alvo. Ele pode contemplar (teorizar) e expor (descrever) os efeitos da 
interpretação [...] Ele não se coloca fora da história, do simbólico ou da 
ideologia. Ele se coloca em uma posição deslocada que lhe permite 
contemplar o processo de produção de sentidos em suas condições 
(p. 61) 

 

 O dispositivo teórico, como parte das coisas do mundo, está também 

imbuído do ideológico, contudo, avança, uma vez que nos permite pensar a 

interpretação, atravessando o efeito de transparência da linguagem e da 

obviedade do sentido. É a mediação teórica que nos possibilita compreender o 

movimento dos sentidos, objeto de nossa análise.  

 O objetivo da AD é expor o olhar do leitor à opacidade do texto/discurso, 

enquanto “o trabalho do analista é em grande parte o de situar (compreender) -

não apenas refletir – o gesto de interpretação do sujeito e expor seus efeitos de 

sentido” (ORLANDI, 2001, p. 25). Desfazer o efeito de homogeneidade dos 

processos de significação permite intervir no modo como os sentidos são fixados 

e, consequentemente, levam à compreensão da interpretação como uma prática 

discursiva que intervém no mundo e no real do sentido. A AD enfatiza o fato de 

que 

o sujeito funciona no ordinário do dizer sob o efeito do apagamento da 
alteridade (exterioridade, historicidade), com a ilusão do sentido-lá, de 
sua evidência. A posição construída pelo analista visa não refletir essa 
ilusão, mas ao contrário, trabalhá-la, levar em conta a questão da 
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alteridade, tornando visível o modo como a ideologia opera (ORLANDI, 
2001, p. 26). 

  Com o olhar de quem sabe que “O gesto do analista é determinado pelo 

dispositivo teórico enquanto o gesto do sujeito é determinado por um dispositivo 

ideológico” (ORLANDI, 2001, p. 26), esperamos por meio do dispositivo teórico, 

ainda que tenhamos consciência de nossa sujeição à interpelação ideológica, 

produzir o deslocamento necessário para que possamos trabalhar as fronteiras 

das diferentes formações discursivas que estão em jogo no corpus da análise. 

  Optamos por configurar uma formação discursiva própria, lugar de 

inscrição do sujeito em questão, por acreditar que seria relevante para o estudo, 

já que o discurso do sujeito se inscreve em uma FD antagônica à FD do partido 

dos trabalhadores, embora esse funcionamento não esteja explícito. Contudo, 

não nos furtamos de trabalhar com diferentes possibilidades de dizer do sujeito, 

as quais surgem deixando pistas, atestando que seu discurso se dá na 

confluência de campos discursivos como o da religião, o da ciência, o da política 

e o da história. 

  Desatar os nós desta complexa rede ideológica, que insiste em dar a 

direção aos sentidos, em fornecer configurações discursivas que atravessam o 

tempo e o espaço faz parte do nosso papel de analistas. O desejo de 

desvelar/mostrar os efeitos da exterioridade sobre o discurso do sujeito nos leva 

a mobilizar noções caras à AD como interdiscurso, formações discursivas, 

formações ideológicas e imaginárias, relações de forças e antecipação do 

discurso. Tudo quanto possível, para desconstruir o efeito de evidência, abrir 

espaços para diferentes possibilidades de significação, a partir das quais se 

torne possível relativizar a relação do sujeito com a interpretação. 

  Estão contemplados nos procedimentos analíticos/interpretativos, 

elementos linguísticos e históricos, a partir dos quais foi possível compreender 

os processos discursivos envolvidos no discurso analisado. Tal fato nos permite 

explicitar a relação entre o processo de produção de sentidos e as condições de 

produção dos mesmos, ou seja, relacionar materialidade linguística e 

materialidade histórica, já que “O discurso é o lugar em que se pode observar 

essa relação entre língua e ideologia, compreendendo-se como a língua produz 

sentidos por/para os sujeitos” (ORLANDI, 2012a, p.17). 
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  Nosso interesse primordial com a pesquisa, explicitado na introdução, 

qual seja, pensar as particularidades do processo discursivo em pauta, 

privilegiando a movimentação-transformação do sentido, tornou-se o elemento 

que definiu nosso trajeto de pesquisa. Esse interesse também nos conduziu ao 

corpus empírico, pré-requisito para acessar o corpus discursivo e orientou-nos 

na escolha das sequências discursivas analisadas, chegando ao que nos 

move/impulsiona, isto é, aos processos discursivos envolvidos nas 

movimentações no discurso do sujeito político, José Ivo Sartori. 

  Para a realização da análise, utilizamos sequências discursivas de 

referência que, de acordo com Courtine (2009, p. 55), podem ser entendidas 

como sequências orais ou escritas de dimensão maior que a frase, que 

representarão cada recorte temático realizado no corpus. No caso da nossa 

pesquisa, dadas as especificidades do discurso analisado, optamos por analisar 

sequências discursivas, trabalhadas de forma individual, mas representativas30 

do discurso em pauta, nos moldes do que foi apresentado por Courtine. 

  Apresentamos as SD, numeradas e relacionadas a cada recorte para 

efeito de organização da análise. Já as análises propriamente ditas, são 

apresentadas no capítulo 6, intitulado "Movimentos de análise". 

A análise das sequências discursivas também nos permite determinar que 

posições-sujeito estão em jogo no discurso, como também entender o 

funcionamento ideológico e sua relação com as condições de produção e com 

elementos da memória do dizer. 

Os textos foram selecionados, buscando encontrar regularidades, 

determinações, deslizamentos, (re)formulações, para, a partir destas, 

empreender a análise à luz dos postulados teóricos da AD. Em nosso percurso 

de realização das análises, como primeiro gesto do analista, buscamos 

compreender a construção discursiva do sujeito e de seu posicionamento frente 

à campanha eleitoral (EU SOU SARTORI E O MEU PARTIDO É O RIO 

                                                
30 Courtine (2009, p. 56-57) aborda os critérios de constituição do corpus, a partir do postulado 
por Gardin & Marcellesi (1974), afirmando que a constituição de um corpus deve responder a 
exigências de “exaustividade, de representatividade e de homogeneidade”. A primeira prescreve 
que não se deixe na sombra nenhum fato discursivo que pertença ao corpus, devendo ele 
“incomodar o pesquisador”. A segunda indica “que não se deve tirar uma lei geral de um fato 
contatado uma única vez”. A terceira, a homogeneidade, reconhecida a dificuldade de sua 
utilização numa perspectiva discursiva. 
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GRANDE). Consequentemente, foi possível perceber outros recursos 

discursivos adotados pelo sujeito, como o funcionamento da paráfrase, 

concebendo-a, ao mesmo tempo, como um fato de linguagem e como 

possibilidade de análise, ou seja, ela torna possível a relação do dizer com outros 

dizeres, permitindo assim a passagem da materialidade linguística (texto) para o 

objeto discursivo.   

Segundo Orlandi (2001, p. 51), esse primeiro gesto de interpretação, 

fundamental para a análise, permite ao analista relacionar-se com a sintaxe e a 

enunciação, ao mesmo tempo em que propicia o início de sua descrição. 

Iniciamos nossa reflexão sobre os diferentes efeitos de sentidos instaurados em 

nosso corpus discursivo, a noção de excesso nos permitiu trabalhar a 

repetibilidade como forma de instauração de uma tentativa de 

estabilizar/controlar os efeitos de sentidos que se organizam no interior de uma 

FD, estabelecendo o que pode e deve ser dito, isto é, procurando entender quais 

sentidos podem ou não ser ali produzidos. 

Abordamos, neste estudo, a repetição como uma forma de regularização 

de determinados sentidos, atentando para o fato de que a noção de 

repetibilidade implica a aceitação de que os sentidos preexistem ao discurso do 

sujeito e são repetidos, ainda que inconscientemente. Lembramos que, embora 

haja um esforço que remeta para a cristalização, regulação dos sentidos, estes 

sempre podem se alterar.  

Com isso, podemos observar que a repetibilidade possibilita tanto a 

instauração do “sentido mesmo” como do “sentido diferente”. O mesmo ocorre 

em uma família parafrástica (que funciona como uma matriz de sentido), como 

também em uma relação de metáfora em que uma palavra é tomada pela outra, 

mas produzindo o mesmo sentido. Já o “novo/diferente”, ocorre a partir das 

atualizações das redes de memória, que produzem alterações nos sentidos 

cristalizados e que, por sua vez, provocam a desestabilização nos processos de 

regulação. É interessante lembrar “a diferença que se estabelece entre processo 

metafórico, que ocorre no âmbito de uma matriz de sentido, e o efeito metafórico, 

que se instaura pelo deslizamento entre saberes produzidos a partir de diferentes 

posições-sujeito, inscritas numa mesma FD” (INDURSKY, 2011, p. 79).  

A metáfora (o deslizamento) é, pois, o lugar da interpretação, da ideologia, 

da historicidade. É ela que permite a observação dos deslizamentos que dão 
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visibilidade à historicidade e à compreensão do trabalho ideológico (ORLANDI, 

2001, p. 51). 

A noção de falta (ERNST, 2009) se faz presente, significando 

principalmente no silenciamento do partido político pelo qual o sujeito do discurso 

concorre à eleição. Também recorremos à noção de estranhamento (ERNST, 

2009), com o intento de relacioná-la à materialização do que não pode/não deve 

ser dito no discurso do sujeito. Deste modo, abordamos também os limites, as 

inversões, o recuo no discurso do sujeito frente à forma-sujeito, buscando 

mostrar de que posições-sujeito os enunciados foram produzidos. 

Podemos dizer que o nosso interesse é compreender a construção 

discursiva das SD selecionadas, trabalhando a espessura semântica das 

mesmas, sua materialidade, sua historicidade, para assim desfazer seu efeito de 

evidência; mostrar o funcionamento discursivo nos diferentes movimentos 

realizados pelo/no discurso do sujeito, o que foi possível também a partir de 

vários movimentos de idas e vindas da teoria à prática analítica, e dessa à teoria, 

sempre em busca de sustentação para nosso gesto de interpretação e acesso 

aos sentidos produzidos no texto. 

No que se refere à apreensão dos sentidos produzidos no texto, o 

proposto por Ernst (2009) na forma das noções de falta, excesso e 

estranhamento se tornaram basilares para o desenvolvimento do presente 

estudo e que tratamos a seguir. 

 

5.2 Considerações acerca do corpus discursivo 

 

Neste momento, parece-nos necessário precisar nosso modus operandi 

diante do corpus discursivo. Para isso, nos pautamos nos estudos de Courtine 

(2009), que dispõe sobre as formas de repartição e/ou agrupamento das 

sequências discursivas concebidas como 

 
‘conjuntos diferenciados de sequências discursivas’ a partir dos quais 
será possível formular a hipótese de que a natureza contraditória do 
processo discursivo da FDR31, assim como o modo de determinação, 
poderão ser apreendidos (COURTINE, 2009, p. 110; grifos do autor). 

                                                
31 Segundo Courtine (2009, p. 109) “A sequencialização das formulações no intradiscurso da sdr 
se realiza sob a dependência do processo discursivo da FD que a domina, ou formação 
discursiva de referência (FDR). 
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O material discursivo analisado constitui-se  de  sequências  discursivas 

(SDs) retiradas de um todo maior – no caso do material de campanha eleitoral 

para o governo do Estado do Rio Grande do Sul no pleito de 2014−, conjugado 

a materialidades veiculadas na mídia eletrônica no período de campanha no 

primeiro turno, que caracteriza o discurso pré-eleitoral ou do candidato, assim 

como também de materialidades discursivas que circularam na mídia (eletrônica, 

rádio e TV), no período entre janeiro de 2015 e junho de 2017, já no exercício do 

mandato de governo, portanto, referentes ao discurso pós-eleitoral ou discurso 

do governador. Esse conjunto compõe o corpus de arquivo da presente 

pesquisa. 

As sequências discursivas (SDs) constituem-se a partir de "recortes 

discursivos"; e estes da observação das diferentes materialidades. O 

procedimento analítico da determinação dos recortes é possibilitado, 

considerando a temporalidade em que eles se inscrevem. No caso da nossa 

pesquisa, dadas as especificidades dos documentos analisados, optamos por 

não trabalhar com recortes, nos moldes do que foi apresentado por Courtine. 

Iremos trabalhar com as SD de forma individual, mas que representam recortes  

do discurso em pauta. No entendimento de Orlandi,  

 
o recorte é uma unidade discursiva. Por unidade discursiva 
entendemos fragmentos correlacionados de linguagem e situação. 
Assim um recorte é fragmento da situação discursiva [...] Acrescente-
se, ainda, que o princípio segundo o qual se efetua o recorte varia 
segundo os tipos de discurso, segundo a configuração das condições 
de produção, e mesmo o objeto e o alcance da análise. (...) o texto é o 
todo em que se organizam os recortes. Esse todo tem compromisso 
com as tais condições de produção, com a situação discursiva. (...) aí 
compreendendo um contexto de (interlocução) menos imediato: o da 
ideologia (ORLANDI, 1984, p. 14. Grifos da autora).  

 

 É oportuno ressaltar que o encaminhamento metodológico da 

apresentação dos recortes discursivos já antecipa a perspectiva de condução da 

análise, bem como ratifica o objetivo da pesquisa, qual seja, permitir o confronto 

de discursos em diferentes condições de produção, buscando mostrar que as 

movimentações discursivas resultam de tomadas de posições políticas, que 

negociam/contornam as diferentes condições de produção do discurso e se 
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estabelecem predominantemente entre os domínios da memória, da história e 

da atualidade.  

Retomando o que foi colocado acima, procedemos à divisão das 

sequências discursivas de referência em dois blocos, de acordo com os dois 

períodos de tempo já citados, quais sejam, o bloco constituído de enunciados do 

pré-eleitoral e o bloco constituído de enunciados do pós-eleitoral. 

 

5.2.1 BLOCO 1: sequências discursivas de referência relativas ao período 
da campanha eleitoral (primeiro turno) – pré-eleitoral32 

 

5.2.1.1 Materialidades Significantes do Slogan 

 

QUADRO DE SEQUÊNCIAS DISCURSIVAS Numeração 
das SD 

Eu sou Sartori e o meu partido é o Rio Grande SD1 
 

5.2.1.2 Materialidades Significantes da Musicalidade - jingle 

 

QUADRO DE SEQUÊNCIAS DISCURSIVAS Numeração 
das SD 

 
Ximango ou Maragato, Imigrantes, índios natos 

Nas veias dessa gente corre o sangue dos Farrapos 
 (linha 14-17) 

 
SD2 

Acima da esquerda, acima da direita, acima de qualquer lado estará o 
nosso estado (linha 5-8) SD3 

Que o Rio Grande seja grande, Que a vida só melhore (linhas 10 e 11) SD4 

Este é o gringo da colônia, do trabalho e da paz (linhas 18 e 19) 
Ele pensa nas pessoas, ele é o gringo que faz 

(linhas 20 e 21) 
SD5 

                                                
32 As expressões “discurso pré-eleitoral, discurso pré-vitória, discurso do antes e discurso do 
candidato” são tomadas ao longo do texto como sinônimos e referem-se a discursividades 
produzidas durante o primeiro turno da campanha eleitoral. De modo semelhante, as expressões 
“pós-eleitoral, pós-vitória, discurso do depois e discurso do governador” são igualmente tomadas 
como sinônimos e referem-se às discursividades produzidas pelo então governador José Ivo 
Sartori. 
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5.2.1.3 Materialidades Significantes (Propaganda política e entrevistas)  

 

QUADRO DE SEQUÊNCIAS DISCURSIVAS Numeração 
das SD 

Com todo respeito aos institutos que fazem as pesquisas, eu sugiro 
que tu eleitor, faça a pesquisa mais importante de todas. Pesquisa 
o teu coração. Eu tenho a absoluta certeza que dentro do teu 
coração não existe margem de erro. Ali dentro está o amor pela tua 
terra e o nome do próximo governador dos gaúchos. Eu sou Sartori 
e meu partido é o Rio Grande. 

SD6 

Eu fui lá no Cpers (Sindicato dos Professores do Estado) e não 
assinei o documento exigindo um compromisso de pagar ou 

resgatar o salário, vamos dizer...como é que diz mesmo? O piso! O 
piso eu vou lá noTumelero (loja de material de construção) e eles te 

dão um piso melhor, né? (risos). Ali tem piso bom, né? – disse 
Sartori na conversa com os jornalistas. 

SD7 

 

 

5.3 BLOCO 2: sequências discursivas de referência relativas ao período do pós-

eleição 

 

5.3.1 Materialidades Significantes (Entrevista e Propaganda política - PMDB) 

 

O ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL ESTÁ NA UTI, EM FASE 
TERMINAL (SD), então a esse estado PRECISA SER 

ADMINISTRADO UM REMÉDIO AMARGO  
SD8 

PMDB gaúcho, aqui é diferente SD9 
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6. MOVIMENTOS DE ANÁLISE 
 

Não há análise sem a mediação teórica permanente, 
 em todos os passos da análise 

. 
Eni Orlandi 

 

Nosso movimento de análise desenvolve-se sobre diferentes 

materialidades discursivas, conforme exposto anteriormente; no entanto, 

elegemos o slogan de campanha EU SOU SARTORI E O MEU PARTIDO É O 

RIO GRANDE, como a primeira sequência discursiva a ser analisada (SD1). Tal 

decisão deu-se a partir do momento em que o entendemos como o enunciado 

de base (MALDIDIER, 1971) do discurso de campanha. 

O slogan da campanha eleitoral, juntamente com o jingle, compõe o 

primeiro quadro de sequências discursivas recortadas para análise, conforme 

apresentado. Tais sequências que constituem o primeiro bloco discursivo 

focalizado neste trabalho possibilitam observar o funcionamento do discurso 

político sobre o candidato José Ivo Sartori na propaganda eleitoral, as 

representações imaginárias de sujeito aí presentes e também os elementos da 

memória discursiva mobilizados no trabalho com os sentidos no âmbito da FD 

que o determina. Ainda que o slogan funcione como apresentação do candidato 

ao eleitorado e sugira que é o sujeito do discurso quem está falando, não o 

consideramos como o discurso do sujeito, mas sim sobre o sujeito, por ser 

assumidamente em efeito do marketing eleitoral. 

 
6.1 Processos de apagamento de saberes "indesejáveis"   
 

 Antes de iniciarmos propriamente o gesto analítico da SD1 "Eu sou Sartori 

e o meu partido é o Rio Grande", faz-se necessário considerar, de forma bastante 

sucinta, algumas condições específicas do contexto histórico-social de sua 

formação, relativas aos partidos com maior possibilidade de assumir o governo 

do Rio Grande do Sul na época das eleições: PT, com o candidato Tarso Genro; 

PMDB, com o candidato José Ivo Sartori; e PP, com a candidata Ana Amélia 

Lemos. Interessa-nos particularmente o PMDB e o PT, partidos essencialmente 

antagônicos e que rivalizavam nos resultados das pesquisas, seguidos pelo PP, 
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cuja ideologia neoliberal encontrava-se em regime de compatibilidade com o 

PMDB. 

 Comecemos pelo Partido dos Trabalhadores que teve seu início no ano 

de 1980, quando o General João Figueiredo ocupava a presidência do país, o 

qual encontrava-se ainda no período ditatorial que se instalara no país desde 

1964. No entanto, na época de sua fundação, tínhamos a dita "abertura política 

lenta, gradual e segura" em direção à democracia a partir de seu antecessor 

General Geisel. Caracteriza-se como um partido de luta política e social, de 

representação dos trabalhadores e de movimentos sociais de segmentos 

considerados excluídos da sociedade que podem assim se organizar e oferecer 

resistência à opressão e aos privilégios da classe dominante. Apresenta-se, 

portanto, como um partido de luta pelos direitos e cidadania, situando-se na 

esfera dos partidos progressistas. Destaquemos sua participação na Constituinte 

de 1988 que culminou com a aprovação da nossa atual constituição brasileira. 

Mas o PT sofreu reveses em sua história, e o maior deles foi o chamado 

"mensalão"33, um suposto esquema de compra de apoio político no Congresso 

Nacional, denunciado pelo Ministério Público Federal e julgado pelo Supremo 

Tribunal Federal (STF), em agosto de 2012, cujos efeitos se fazem sentir até os 

dias de hoje. Outros partidos também foram acusados pela mesma infração − 

por exemplo, o "mensalão" dos tucanos (PSDB) −, mas não tiveram a 

bombástica repercussão que teve o caso do PT, graças à espetacularização do 

julgamento montado pela grande mídia televisiva com o aval do STF, o que 

provocou o seu enfraquecimento. 

 Com relação ao PMDB, partido do governador eleito, sua criação deu-se 

também no ano de 1980. Surgiu para suceder o MDB (Movimento Democrático 

Brasileiro), partido que se opunha à antiga ARENA (partido ligado ao governo, 

mais tarde, designado PDS − Partido Social Democrata) e ao regime ditatorial. 

A Arena foi extinta com o fim do bipartidarismo pelo Congresso Nacional em 

1979. O MDB teve um grande peso histórico para a esquerda brasileira; por um 

lado, por ter sido oposição ao regime militar e, por outro, por ter conjugado os 

interesses dos movimentos sociais e sindicais.  Portanto, era um partido de 

oposição ao regime de exceção, assumindo, mais tarde, com o surgimento de 

                                                
33 Sentimos necessidade de retomar os efeitos de sentidos do mensalão no movimento de 
análise, ainda que tenha sido abordado anteriormente. 
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outros partidos de esquerda, o centro34 do espectro partidário, importância que 

veio a perder, no decorrer do tempo, com a reinserção do multipartidarismo no 

país. Em sua gênese, temos, pois, a defesa da democracia e das reformas de 

natureza institucional. Todavia, foram ocorrendo dissensões dentro do partido e, 

consequentemente, dele surgiram outros partidos, como por exemplo, o PSDB 

(Partido da Social Democracia), em vista das tendências diferentes que o 

constituía. Hoje, sua força decresce também por compactuar com partidos que 

ocupam o poder de tendência neoliberal. As raízes que o fundaram secaram, na 

medida em que sua ideologia original não se manteve. De uma frente de 

oposição à ditadura passou a ser um partido clientelista. Na tentativa de retorno 

ao passado para mitigar o ultraje a sua imagem, derivada de escândalos de 

corrupção, fisiologismo ostensivo e adoção de medidas antipopulares 

implementadas por Michel Temer no poder de 2016 a 2018, resolve passar a se 

chamar novamente MDB, buscando, com essa iniciativa, resgatar ilusoriamente 

seus valores originais com a mudança da designação.  

 Feitas  essas colocações, passemos à análise da primeira sequência 

discursiva de referência35:  

SD1 

"EU SOU SARTORI E O MEU PARTIDO É O RIO GRANDE" 

 

  Essa sequência discursiva refere-se ao enunciado da campanha de 2014, 

veiculado repetidamente à propaganda eleitoral na mídia do então candidato a 

governador, José Ivo Sartori. Constitui-se no slogan da campanha, entendido, 

                                                
34 Segundo Coronato (2017), pode-se dizer que o (MDB/PMDB/MDB) tem uma trajetória da 
esquerda para o centro (na interpretação generosa de que a falta de posições do PMDB configure 
um centro). Disponível em> <https://epoca.globo.com/politica/noticia/2016/12/jose-ivo-sartori-o-
bom-exemplo-da-historia.html>. Acesso em: 18 de junho de 2017. Marcos Coronato 03/12/2016 
- 10h00 - Atualizado 15/06/2017 17h24. Encontramos pensamento semelhante em Narloc (2017), 
para quem de toda a montoeira de partidos do Brasil, o PMDB é o mais avesso a ideologias. Ou 
melhor, a única ideologia do PMDB é a malemolência, o “deixa-disso”, o “não-inventa”. Nenhum 
partido representa tão bem o pouco apego dos brasileiros a ideologias. Se há aqueles partidos 
de esquerda, direita, extrema-esquerda, extrema-direita e centro, o PMDB supera todos eles: é 
o partido do extremo-centro. Um partido assim, radicalmente desprovido de radicalismos. 
Disponível em: <https://veja.abril.com.br/blog/cacador-de-mitos/pmdb-o-partido-da-
malemolencia/>. Acesso em 15 de fevereiro de 2017. Por Leandro Narloch - Atualizado em 11 
fev 2017, 09h18 - Publicado em 15 jul 2015, 19h06. 
35 Parte das análises aqui desenvolvidas foram apresentadas sob a forma de artigo publicado na 
revista Fórum Linguístico, v. 14 (2017), Número Especial, Falta, Excesso e Estranhamento: 
Estudos em homenagem à Aracy Ernst, escrita em parceria com a Professora Doutora Ercília 
Ana Cazarin, então orientadora desta tese. 
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por nós, conforme colocado anteriormente, como enunciado de base, termo 

cunhado por Maldidier (1971)36 que diz respeito à recorrência de determinado 

elemento de saber, considerando as condições em que foi enunciado. Segundo 

a autora “O que se postula então é uma relação entre uma estrutura sintática e 

um comportamento político. Não são as palavras, é a repartição das palavras no 

texto que implica um modelo ideológico subjacente” (MALDIDIER, 1971, p. 87 - 

88).  

 O estudo de Denise Maldidier tem como proposta a análise dos discursos 

de seis jornais parisienses em torno do discurso oficial sobre a Guerra da Argélia, 

com o objetivo principal de verificar uma correlação entre a situação política e os 

discursos produzidos nessa situação. Para isso, a autora apresenta quatro 

sincronias distintas que correspondem aos discursos fundamentais 

pronunciados por De Gaulle no transcorrer da Guerra da Argélia, e a partir daí 

realiza sua análise. Ainda, nas palavras da autora: 
 

Inspirados pelo método definido por Z. Harris em seu artigo 
Discourse Analysis, podemos desde a primeira sincronia - 
determinar as duas frases de base que fundamentam/sustentam 
o funcionamento de base do discurso político da guerra da 
Argélia. (O Discurso Político da Guerra da Argélia, 1971, p.59).37 

  
 No referido estudo, Maldidier aponta duas frases de base: “l'Algérie c'est 

Ia France" e "l’Algérie dépend de Ia France", sendo que apenas a primeira é 

realizada explicitamente nos discursos. A autora centra a análise nas 

transformações que os enunciados de base sofrem em cada sincronia nos 

discursos oficiais, apontando basicamente a "autodétermination" como uma 

resultante transformacional do enunciado de base “l’Algérie dépend de Ia 

France". Por um processo de substituição e inversão lexical, mediante o verbo 

“determine", obter-se-ia assim que "l’Algérie dépend de Ia France = Ia France 

determine l'Algérie". A análise também contempla as possíveis interpretações e 

transformações que cada um desses enunciados de base sofreriam por parte de 

seis jornais parisienses em relação aos discursos oficiais. Na perspectiva 

                                                
36 Maldidier, D. "Le Discours Polítique de Ia Guerre: Approche Synchronique et Diachronique"; In 
Langages 23. Paris, Didier-Larousse, 1971 e "Lecture des Discours de De Gaulle par Six 
Quotidiens Parisiens: 13 mai 1968”, in Langue Française 9. Paris, Larrouse, 1971. 
37 En nous inspirant à Ia méthode définic par Z. Harris dans son article Discourse Analysis, nous 
avons pu dès Ia première synchronie - déterminer les deux phrases de base qui sous-tendcnt le 
fonctionnement de bà se du discours politique de Ia guerre d'Algérie (Le Discours Politique de Ia 
Guerre d’Algérie, 1971, p.59). Tradução de responsabilidade da autora da tese. 
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discursiva, o enunciado de base pode ser compreendido como a recorrência, ou 

talvez mais apropriadamente, a ressonância38 de determinados efeitos de 

sentidos apreensíveis pela materialidade da língua, ou seja, parte-se do 

linguístico para chegar ao ideológico. 

Não se trata de buscar recorrências previamente escolhidas entre 

enunciados, mas compreender esse enunciado como constituindo uma 

invariante de sentido que mantém uma certa regularidade e uma 

homogeneidade discursiva imaginária. Essa base invariante funciona como um 

vetor de formação de redes de formulações construídas no discurso do/sobre o 

sujeito e, com vistas, no caso, à formação de uma representação do político ideal 

para ocupar o cargo pleiteado. No presente estudo, o enunciado de base, 

diferentemente do tratado por Maldidier, diz respeito a “estabilização”, a 

“constância”, ao “permanente”.    

Um dos principais efeitos que este enunciado provoca é a possibilidade 

de compreendê-lo como uma tentativa de anulação de sentidos desfavoráveis à 

política partidária e especialmente ao PMDB. Tal tentativa efetiva-se a partir do 

processo de antecipação do sujeito enunciador frente aos possíveis gestos de 

interpretação de seus interlocutores39. Assim, o processo de antecipação ocorre 

na expectativa de "bloquear" ou arrefecer as negatividades ligadas à prática 

política. Essa possibilidade de “enfraquecimento” do campo político se dá em 

decorrência da circulação de significações que produzem " ...um malestar 

simbólico na relação com o ‘outro’ co-rompida, co-roída por práticas sociais que 

se historicizam por pesados processos de exclusão, de negação, de 

apagamento, de silenciamento” (ORLANDI, 2001, p. 209). 

                                                
38 A noção de ressonância discursiva é desenvolvida por Serrani-Infante (2001), como categoria 
de análise que se mostra produtiva para analisar a representação de sentidos ancorados na 
história e na memória. São recorrências parafrásticas que se condensam em sentidos 
predominantes na construção da referência do objeto de discurso.  
39 O mecanismo da antecipação, mencionado por Pêcheux, prevê que o sujeito enunciador 
coloque-se no lugar de seu interlocutor e antecipe-lhe a resposta. Deste modo, o sujeito, 
inconscientemente, organiza seu discurso de determinada forma e não de outra, visando produzir 
efeitos de sentido que entende como possíveis produzir no interlocutor, o que configura uma das 
ilusões do sujeito. A antecipação reside na possibilidade que permite “que o orador experimente 
de certa maneira o lugar do ouvinte a partir de seu próprio lugar de orador: sua habilidade de 
imaginar, de preceder o ouvinte é, às vezes, decisiva se ele sabe prever, em tempo hábil, onde 
o ouvinte o ‘espera’. Esta antecipação do que o ouvinte vai pensar parece constitutiva de 
qualquer discurso...” (PÊCHEUX, 2010a, p. 77 [grifos do autor]). 
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Propomos denominar tal processo de "efeito de desgaste imagético", ou 

seja, um desgaste da imagem político-partidária sofrido por candidatos e agentes 

políticos e também por partidos cujas denúncias de irregularidades e de 

corrupção a eles atribuídos vêm desencadeando escândalos econômico-

financeiros de repercussões muito desfavoráveis. São justamente os elementos 

causadores desse desgaste que os enunciados da campanha do candidato José 

Ivo Sartori pretendem silenciar ou apagar. Ligado ao partido político (o PMDB) 

e, concorrendo como representante dessa frente político-partidária, os 

enunciados de campanha evitam nomeá-lo. Essa omissão ou falta de um 

elemento esperado na cadeia significante se enquadra no que nos diz Ernst, 

quando fala em estruturas lacunares. Segundo a autora, essas lacunas 

 
impedem a emergência de sentidos ligados à memória de outro dizer, 
mas colocados fora do discurso por um processo derivado ou da 
imposição pelo silenciamento, como o que acontece por exemplo nos 
regimes ditatoriais em que a palavra é censurada pelo outro, ou pela 
falha, que, junto com o esquecimento, são elementos que constituem 
a memória (2009, p. 4, grifo da autora). 

 
Vale ressaltar que esse apagamento da sigla PMDB constitui-se numa 

das estratégias presentes nos processos discursivos relativos ao funcionamento 

do discurso político-partidário, cuja natureza é convencer, persuadir, 

impressionar através de apelos emotivos, religiosos, exaltação de valores 

morais, etc. Em se tratando do discurso do sujeito enunciador, inscrito na FD 

conservadora, percebemos que apela para uma cultura de paz, de ternura, de 

fraternidade e de religiosidade, "esquecendo" os princípios liberais que o 

constitui e contrapondo-se aos sentidos relacionados à FD Progressista. 

Portanto, essas formações discursivas são consideradas, neste estudo, como 

antagônicas. 

Sabemos que o efeito de sentido tem história, e essa história reverbera 

no discurso do/sobre o sujeito. Entendemos que este enunciado, bem como os 

demais nesse espaço, insere-se numa rede intrincada de sentidos, 

configurando-se um espaço de movimentação do sujeito e do discurso. É 

importante colocar que essa rede de sentidos, por um lado, organiza-se 

enquanto tal a partir de uma base que lhe dá sustentação, como colocamos 

anteriormente; por outro, como não é homogênea, permite  prováveis 
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deslocamentos, transformações e/ou apagamentos, passíveis de serem 

explorados no processo analítico  a partir dos conceitos de excesso e de falta. 

Diante do enunciado “EU SOU SARTORI E O MEU PARTIDO É O RIO 

GRANDE”, deparamo-nos com o emprego da primeira pessoa do sistema 

pronominal: o pronome pessoal “eu” que, para Benveniste (1991, p. 225-36), 

instaura a subjetividade na linguagem. Em nosso gesto de interpretação, 

entendemos que a mobilização da primeira pessoa ocorre em virtude da ilusão 

do sujeito do discurso sobre ter o controle do que diz e dos efeitos de sentido 

que são construídos; em termos pecheuxtianos, teríamos o que autor denomina 

de esquecimento nº 2. Concebemos aqui que a representação em primeira 

pessoa do singular do pronome pessoal “eu” e do pronome possessivo “meu” no 

interior de uma mesma sequência possibilita-nos falar não só de excesso pelo 

viés dos elementos repetíveis no nível do intradiscurso, mas também da falta, 

uma vez que há omissão do lugar de inscrição ideológica do sujeito, conceito 

ligado ao que discutimos anteriormente sobre a ausência da sigla do partido nos 

enunciados de publicidade e propaganda.  

Refletindo sobre a representação e funcionamento do pronome pessoal 

do caso reto “eu” e do pronome possessivo “meu”, diremos que, 

gramaticalmente, tratam-se de formas pronominais que emergem no discurso 

para designar respectivamente aquele que enuncia e o objeto de seu 

pertencimento40. Mas, sob a perspectiva discursiva, isso não é suficiente. 

Estranha-nos, primeiramente, o fato, pouco comum, de seu aparecimento nos 

slogans de campanhas políticas. Mesmo sem dados estatísticos, podemos 

observar que, na maioria dos enunciados de campanhas eleitorais, a presença 

de pronomes de primeira pessoa é pouco frequente. Embora apareça quase 

sempre a foto do candidato, seu nome e seu partido, os slogans que os 

acompanham utilizam minimamente pronomes de primeira pessoa. O foco nos 

enunciados é outro (por exemplo: a cidade, o estado, o país, etc.). Em termos 

benvenistianos, o foco está, nesse caso, na não pessoa, o que necessariamente 

provocaria como efeito de sentido prioritariamente a (suposta) preocupação dos 

políticos com as demandas da sociedade ou de segmentos dessa sociedade. 

Em face disso, perguntamos: quais as condições de produção circunstanciais e 

                                                
40 É importante dizermos que os pronomes possessivos mantêm uma relação próxima com os 
pronomes pessoais, uma vez que apontam para o que cabe ao sujeito ou para o que lhe pertence. 
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quais as determinantes ideológicas que produzem, na linearidade significante, o 

surgimento desses pronomes no discurso do sujeito-enunciador na sequência 

em estudo? 

Observemos uma presumível paráfrase, dentre tantas outras possíveis, 

que mantenha, na materialidade significante, a primeira pessoa do sistema 

pronominal, mas sofra a troca do pronome possessivo da primeira pessoa do 

singular para a primeira do plural: "Eu sou Sartori e o nosso partido é o Rio 

Grande". Essa substituição acarretaria efeitos de sentido diferentes, porque o 

"nosso" poderia ou expor a relação do sujeito-enunciador com o seu partido − 

relação possível, mas, no caso, indesejável − e/ou com todos os eleitores rio-

grandenses − relação possível e desejável, mas inviável pelo equívoco que o 

uso do possessivo provoca. 

Vejamos uma outra possibilidade de paráfrase: “Sou candidato ao 

governo do estado e o meu partido é o Rio Grande". Essa formulação, assim 

como a anterior, nas condições de produção do cenário político da época, em 

que a imagem do PMDB e da política em geral se encontravam desacreditadas, 

não provocaria o efeito pretendido. Não seria "conveniente" apresentar-se como 

candidato, mas como um "cidadão de bem" preocupado com o "bem-estar da 

sociedade". Haveria, outrossim, outras possíveis paráfrases, tais como, "Eu sou 

peemedebista mas o meu partido é o Rio Grande", "Eu sou gaúcho e o meu 

partido é o Rio Grande", etc., mas o que implica formular o enunciado em pauta 

com o (sobre)nome próprio do candidato e não com outra designação? Que 

efeito seu uso acarreta?  

Refletir sobre o nome próprio de pessoa significa considerar que nos 

encontramos diante de um nome único para um objeto único. A particularidade, 

nesse caso, é que o nome único é o nome de uma pessoa única. Guimarães 

(2002) nos chama atenção para esse fato, colocando também que o nome 

próprio se relaciona aos sujeitos no dizer; nós diríamos no discurso. Então, a 

relação não é mais nome/coisa, mas nome/pessoa, o que aponta para a 

unicidade do nome próprio e suas condições de produção. Para o autor: 

 
[...] esta unicidade é um efeito do funcionamento do nome próprio como 
processo de identificação social do que se nomeia. Isto ganha 
contornos especiais e muito particulares nos nomes próprios de pessoa 
porque neste caso o funcionamento do nome se dá no processo social 
de subjetivação (GUIMARÃES, 2002, p. 36).  
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Outro aspecto, por ele formulado, que nos parece importante é o seguinte: 

"Dar nome é, assim, identificar um indivíduo biológico enquanto indivíduo para o 

Estado e para a sociedade, é torná-lo sujeito." (2002, p. 36) O processo das 

nomeações, na ótica de Guimarães, interessa-nos principalmente porque explica 

que, através da unicidade, o papel do nome é efeito de identificação social: "você 

é você e não é nenhum outro." Diz-nos ainda o autor em relação ao processo de 

designação do nome próprio: 

 
Faz parte deste processo o fato de que o sujeito destas enunciações é 
sujeito que fala de uma posição ideologicamente configurada pelo 
interdiscurso: posição de sujeito jurídico-liberal, ou religioso, ou 
administrativo, etc. (GUIMARÃES, 2002, p. 41) 

  

Vemos, então, que a designação do nome próprio também resulta de 

posições históricas e situações de enunciação; em outras palavras, encontra-se 

na dependência de determinantes ideológicos e situacionais. Voltando ao 

enunciado em foco, vimos anteriormente que outros nomes (comuns) poderiam 

figurar no lugar do nome próprio Sartori (gaúcho, gringo, peemedebista, etc.), 

mas, por outro lado, também poderíamos nos perguntar: por que não "Ivo 

Sartori", "José Ivo Sartori", "José Sartori", ou ainda, por que não só "José" ou 

"Ivo" ou "José Ivo"? Enfim, por que o apagamento do pré-nome? 

Independentemente do fato de que, na configuração do slogan de campanha, há 

"escolhas" a serem realizadas dentro de padrões formais definidos para alcançar 

o fim pretendido, como, por exemplo, a extensão do enunciado (slogans são 

enunciados curtos), sabemos que o nome próprio único de uma pessoa única é 

uma construção em que o sobrenome geralmente determina o nome, embora o 

contrário também possa ocorrer. No caso em análise, o sobrenome "Sartori" 

(sobrenome da família) é que determina "José Ivo". Ou seja, como nos diz 

Guimarães (2002), "o funcionamento do nome próprio da pessoa é construído 

por uma determinação" (GUIMARÃES, 2002, 34), e, consequentemente, por um 

processo de identificação. A nomeação do candidato dá-se no espaço da 

política, espaço de disputa e de relações de forças, num momento eleitoral em 

que esse fato se exacerba. Assim, o uso do sobrenome Sartori, ao invés dos pré-

nomes possíveis, deriva não de uma questão morfológica (também os nomes 

próprios estão sujeitos a restrições dessa ordem: uso da preposição, posposição 
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do sobrenome...), mas das condições de produção; isso significa dizer que o 

processo de nomeação depende de elementos situacionais, mas também de 

elementos históricos. Lembremo-nos que designar um homem pelo sobrenome 

é uma prática muito comum41 (Exemplos: Bolsonaro ganhou a eleição para a 

presidência, Guedes será o relator do processo, Para Haddad, desgaste popular 

de Bolsonaro é consistente, Frota cita crimes de Kassab para denunciar compra 

de deputados por Bolsonaro, Boulos participou da União da Juventude Comunista 

e, atualmente, coordena o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, etc.)42. 

Dificilmente, a designação de uma mulher aconteceria só pelo sobrenome. 

Alguns exemplos: Damares Alves é uma mulher tipicamente nordestina ..., 

Ações da deputada Maria do Rosário e do PT para combater o Coronavírus, Na 

Espanha, Manuela se encontra com prefeita de Barcelona, etc.). Isso mostra que 

há determinações de ordem histórica no funcionamento do nome próprio. Esse 

funcionamento de sobredeterminação ideológica, originária da constituição 

patriarcal da sociedade nesse processo de nomeação, dá-se pela ação de uma 

memória discursiva relativa à distinção de gêneros. É uma forma de dominação 

de ordem falocêntrica que irrompe no próprio interior do processo de interpelação 

ideológica. Segundo Zoppi-Fontana e Ferrari, 

 
em relação aos processos de individuação pelo Estado e pelas 
relações de poder e dominação que configuram uma formação social, 
as identificações de gênero trabalham os processos imaginários de 
reconhecimento/desconhecimento que constituem os sujeitos nas suas 
relações sociais (2017, p. 14). 

 
Através desses processos históricos, são mobilizados diferentes modos 

de dizer que se relacionam às configurações de uma formação social que 

produzem as identificações dos sujeitos. Tais modos de dizer, de acordo com as 

autoras,  

 
mobilizam as formas discursivas de um eu ou um nós, de cuja 
representação imaginária a enunciação retira sua legitimidade e força 
performativa.  É a partir desses lugares de enunciação, considerados 
como uma dimensão da posição-sujeito e, portanto, do processo de 
constituição do sujeito do discurso, que se instauram as demandas 
políticas por reconhecimento e as práticas políticas de resistência. 
(Zoppi-Fontana e Ferrari, 2017, p.15, grifo das autoras) 

                                                
41 Os enunciados exemplificativos das noções apresentadas foram retirados de sites da internet. 
42 Há exceções, por exemplo: Tarso Genro, político assim designado, apesar de ter sido 
registrado como Tarso Fernando Herz Genro. 



142 
 

 

Interessa-nos, especificamente, a forma discursiva pronominal "eu" que 

ocorre no enunciado em análise43. Trata-se, pois, de uma representação 

imaginária do sujeito, que pode estar ligada a um efeito ilusório de unicidade. 

Esse efeito de unicidade é também um efeito imaginário, através do qual o sujeito 

político é significado e individualizado. É importante esse fato, porque o que lhe 

é atribuído (imaginária e ideologicamente) e sua individuação, estabelecida pelo 

Estado, vão gerar os modos de dizer em suas tomadas de posição.  

Vale dizer que o efeito de sentido produzido pela enunciação do “eu” 

político, dadas as considerações acima apresentadas, é determinado também 

pelas relações de força presentes nesse espaço, seja antagonizando os 

adversários, seja mantendo alguma aliança, mas sempre visando à instauração 

de uma representação positiva do sujeito político.  

Com relação à incursão do pronome “meu” na sequência em análise, 

mostramos anteriormente, através do procedimento analítico de parafrasagem, 

o que a substituição dele pelo pronome "nosso" poderia acarretar em termos de 

efeitos de sentido. Podemos complementar, dizendo que seu funcionamento é 

similar ao do pronome "eu" pelo efeito de particularização e individuação que 

suscita.   

Outro aspecto importante a ser assinalado é o deslocamento semântico 

da ordem da designação que atribui a um nome próprio de Estado (Rio Grande) 

uma referencialidade de partido político, silenciando, dessa forma, o nome do 

partido de pertencimento do sujeito político, o PMDB. Como já apresentamos, 

esse processo de silenciamento do nome do partido é uma estratégia de 

(pseudo) distanciamento de sua filiação política, para evitar que haja a 

interferência de fatos negativos (os escândalos de corrupção) do partido na 

construção da imagem do candidato de "conduta pública e privada ilibada". Em 

suma, tais fatos necessariamente afetam o domínio de saber aqui considerado 

e o sujeito que aí se inscreve. Há de se considerar, também, a consolidação de 

um efeito depreciativo tecido discursivamente a respeito da política partidária 

                                                
43 Embora essa citação refira-se às identificações de gênero e sexualidade, interessa-nos 
principalmente o fato de as autoras considerarem as formas discursivas pronominais, "eu" e 
"nós", como representações imaginárias, que legam legitimidade e força performativa à 
enunciação.   
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como um todo no Brasil. Daí a produção de estratégias de silenciamento relativas 

aos modos de dizer, ligadas às posições-sujeito no discurso do/sobre o 

candidato.  

 O enunciado em análise, em resumo, possibilita, no mínimo, a produção 

de dois efeitos de sentido distintos: um efeito ilusório relativo à importância dada 

pelo sujeito político ao Estado que poderá governar, e outro, relativo à imaginária 

independência ou autonomia política do sujeito. Esses dois efeitos participam da 

constituição do que é denominado por Ernst de "efeito de simulação" e diz 

respeito "ao falseamento da palavra e do acontecimento no espaço político" 

(2019, p. 115). Entendemos que a questão do falseamento da palavra pode 

abranger o processo de apagamento da sigla do PMDB. Essa falta no nível 

intradiscursivo, como já deixamos entrever, não é algo aleatório, mas um 

mecanismo discursivo que se encontra ligado a elementos interdiscursivos − 

relacionados ao senso comum que se opõem à corrupção − e a assunção do 

lugar social de candidato ao governo do Estado como o candidato ideal.  

Esse processo facilita o encobrimento de que “O Meu Partido” talvez não 

seja “O Teu Partido” ou “O Nosso Partido”. Valendo lembrar que pode existir um 

distanciamento entre o sujeito enunciador e seu interlocutor, o que, de certo 

modo, remete ou faz reverberar o efeito de sentido do “eu e tu” como diferente 

de “nós”.  

   

6.2 Efeitos da memória e da história nos enunciados do jingle 

 

 Os enunciados que constituem o jingle de campanha ligam-se à 

sequência discursiva de referência anterior, considerada como enunciado base, 

conforme explicitado anteriormente, evocando saberes que constituem uma rede 

de formulações determinadas interdiscursivamente. As estratégias discursivas 

diferenciam-se no nível do intradiscurso, mas, através da repetibilidade, mantêm 

ou afastam elementos da memória. Mantêm, quando apresentam reiterações de 

saberes da FD a que pertence o sujeito, ou afastam, quando saberes de outras 

formações discursivas o ameaçam. Os enunciados que vamos tomar como 

sequências discursivas de referência enlaçam memória e imaginário. Eles visam, 

da mesma forma que a anterior, trabalhar os sentidos dentro do espaço de 

memória da FD que interpela/identifica o sujeito.  
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Conforme menciona Indursky (2011, p. 68), a memória sempre esteve 

presente no quadro teórico da Análise de Discurso, ainda que sob outras 

designações, entre elas, a repetição, o pré-construído, o discurso transverso, o 

interdiscurso, assim, a memória se materializa no discurso por meio desses 

diferentes funcionamentos discursivos. Contudo, “Entendida não no sentido 

diretamente psicologista da ‘memória individual’, mas nos sentidos 

entrecruzados da memória mítica, da memória social inscrita em práticas, e da 

memória construída do historiador” (PÊCHEUX, 1999, p. 50), a memória “seria 

aquilo que, face a um texto que surge como acontecimento a ler, vem 

restabelecer os ‘implícitos’ de que sua leitura necessita” (Op. cit., p. 52). Nessa 

perspectiva, a memória não pode ser concebida como um espaço homogêneo, 

mas, necessariamente, heterogêneo, isto é, “um espaço móvel de divisões, de 

disjunções, de deslocamentos e de retomadas, de conflitos de regularização. Um 

espaço de desdobramentos, réplicas, polêmicas e contra-discursos” (PÊCHEUX, 

1999, p. 56). 

Observemos as sequências discursivas do jingle da campanha, que serão 

analisadas mais adiante, as quais são atravessadas por um já ouvido antes e 

um já-dito alhures em relação ao referente, ao outro e a si mesmo. É assim que 

se constitui o discurso. Segundo Pêcheux (2010a), o discurso 

 
deve ser remetido às relações de sentido nas quais é produzido: assim, 
tal discurso remete a tal outro, frente ao qual é uma resposta direta ou 
indireta, ou do qual ele “orquestra” os termos principais ou anula os 
argumentos. Em outros termos, o processo discursivo não tem, de 
direito, início: o discurso se conjuga sempre sobre um discurso prévio, 
ao qual ele atribui o papel de matéria-prima, e o orador sabe que 
quando evoca tal acontecimento, que já foi objeto de discurso, 
ressuscita no espírito dos ouvintes o discurso no qual  este 
acontecimento era alegado, com as “deformações” que a situação 
presente introduz e da qual pode tirar partido (2010a, p. 76, grifos do 
autor). 
 

No que se refere às formações imaginárias, o autor coloca que resultam 

de processos discursivos anteriores (provenientes de outras condições de 

produção), que deixaram de funcionar, mas que deram nascimento a ‘tomadas 

de posição’ implícitas que asseguram a possibilidade do processo discursivo em 

foco (PÊCHEUX, 2010a, p. 85). Portanto, as tomadas de posição, através das 

formulações do discurso em foco, dependem das representações imaginárias 

que o sujeito tem de si, do outro e da própria situação de enunciação. 
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Passemos à análise de alguns dos enunciados que compõem o jingle 

usado na campanha eleitoral de José Ivo Sartori, abaixo transcritos, focalizando 

prioritariamente questões relacionadas tanto à memória social inscrita em 

práticas quanto à memória construída do historiador, entrecruzamentos que se 

fazem necessários para a compreensão dos efeitos de sentidos produzidos a 

partir dos elementos significantes, presentes no nível intradiscursivo.  

 

1 Acima de qualquer sigla,  

2 Acima de qualquer briga 

3 Por nossa terra tão querida 

4 Por nossa gente mais unida. 

5 Acima da esquerda, 

6 Acima da direita, 

7 Acima de qualquer lado 

8 Estará nosso estado 

9 Ôôôô Sartori 

10 Que o Rio Grande seja grande 

11 Que a vida só melhore 

12 Ôôôô Sartori minha alma pensa grande 

13 Meu partido é o Rio Grande 

14 Ximango ou Maragato 

15 Imigrantes, índios natos 

16 Nas veias dessa gente 

17 Corre o sangue dos Farrapos 

18 Este é o gringo da colônia 

19 Do trabalho e da paz 

20 Ele pensa nas pessoas 

21 Ele é o gringo que faz 

22 Ôôôô Sartori 

23 Que o Rio Grande seja grande 

24 Que a vida só melhore 
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25 Ôôôô Sartori minha alma pensa grande 

26 Meu partido é o Rio Grande 

27 Eu sou 15 sou Sartori 

 

 Iniciemos a observação das formulações constantes nas linhas 14, 15, 16 

e 17 no quadro apresentado acima, que correspondem à SD2. 

  

SD2 

XIMANGO OU MARAGATO/ IMIGRANTES, ÍNDIOS NATOS/ NAS VEIAS 
DESSA GENTE/CORRE O SANGUE DOS FARRAPOS 

 

Nessa sd percebemos a relação de identidade pretendida entre a imagem 

do candidato Sartori e a imagem histórica construída positivamente desses 

personagens como corajosos, fortes e destemidos, principalmente porque ele, o 

candidato, é "o gringo da colônia", enquadrando-se, pois, nesse contexto 

histórico de exaltação da constituição heróica do Estado sul-rio-grandense. Ao 

apelar para esse mecanismo discursivo de resgate de elementos da memória 

histórica, ocorre, pois, a " retomada de saberes já-ditos em outro discurso, em 

outro lugar e cujo eco ressoa no discurso do sujeito” (INDURSKY, 2011, p. 69). 

Compreendemos que estamos diante de, pelo menos, dois efeitos de 

sentido decorrentes do processo de retomada de saberes:  um de construção de 

uma imagem de unificação, apesar da heterogeneidade étnica, política e de 

classe social ("esquecida" no jingle) na formação do eleitorado sul-rio-

grandense; o outro, decorrente do que Silva (2010) denomina de "memória 

afetivo-discursiva" (sentimentos e emoções), que podem intervir ou no 

deslocamento ou na conservação de significações no espaço discursivo político. 

Para a autora, é preciso questionar como o discurso restitui esse passado, ou 

seja, “de que modo o discurso lembra, esquece, refuta, transforma os elementos 

de saber de sua formação discursiva e de outras que com ela coexistem no 

interdiscurso” (SILVA, 2010, p. 39). 

No caso analisado, a intervenção na linearidade do discurso de elementos 

da história do Estado do Rio Grande do Sul provoca um deslocamento de 

sentidos, na medida em que são desviados para o espaço político. Esse fato faz 
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lembrar a citação de Pêcheux referente ao discurso do sujeito: “um efeito do 

interdiscurso sobre si mesmo, uma ‘interioridade’ inteiramente determinada 

como tal ‘do exterior’” (PÊCHEUX, 2010b, p. 154, grifos do autor). 

O discurso do jingle, ao retomar elementos da memória ligados a 

designações − ximango, maragato, imigrantes, índios −, resgata o imaginário 

que temos sobre o Rio Grande do Sul, na tentativa da criação de um (pseudo) 

vínculo entre a história rio-grandense e o discurso político publicitário.   

Focalizemos, primeiramente, nossa atenção à designação "maragato", na 

tentativa de observar e compreender como seu emprego hoje é afetado por sua 

constituição histórica. De acordo com Cavalari (2001, p. 74), o referido termo tem 

origem 

 
numa alusão ao local de origem de seus ancestrais, a comarca de 
Maragataria, na província de Leon, Espanha. Lá, os maragatos 
espanhóis era um povo nômade que atuava tanto como tropeiros de 
mulas, ou fazendo-se às vezes de mensageiro. Sua característica era 
o uso de um lenço vermelho e um colete bordado com a mesma cor, 
tradição que foi trazida para o Uruguai e incorporada aos costumes de 
seus descendentes (CAVALARI, 2001, p. 74) 

 
Também a historiadora Izabel Noll (s/data), no texto "Maragatos, Pica-

Paus e Chimangos" define a gênese do emprego desses termos no contexto da 

Revolução Federalista em 1893, importante momento histórico sul-rio-

grandense. Diz-nos a autora:  

 
Os termos “maragato” e “pica-pau” surgiram no Rio Grande do Sul em 
1893, durante a Revolução Federalista, para definir as duas grandes 
correntes políticas gaúchas então em conflito. Os “maragatos” 
representavam os federalistas, liderados por Gaspar Silveira Martins, 
e eram identificados pelo uso de lenços vermelhos. Os “pica-paus” 
representavam os republicanos, liderados por Júlio de Castilhos, e sua 
identificação se dava pelo uso de lenços brancos. O termo “chimango” 
ou “ximango”, que já havia designado no Império uma facção do 
Partido Liberal, recebeu novo sentido a partir da publicação, em 1915, 
do poema épico-satírico de autoria de Ramiro Barcelos intitulado 
Antônio Chimango. A partir de então, foram chamados de “chimangos” 
os republicanos, agora liderados por Antônio Augusto Borges de 
Medeiros. Os revolucionários federalistas de 1893, ao invadirem o Rio 
Grande do Sul, vindo do Uruguai, receberam dois estigmas: o de 
restauradores e o de “maragatos”. Restauradores, porque ligados a 
Gaspar Silveira Martins, líder liberal do Império. “Maragatos”, em 
referência a mercenários castelhanos. O fato é que havia uruguaios 
nas fileiras do grupo do chefe revolucionário Gumercindo Saraiva, 
descendentes de imigrantes espanhóis oriundos da Maragataria, área 
da província de Leon, entre Astorga, El Teleno, Cambarros e Santiago 
Millas. Esses espanhóis possuíam uma origem remota e controvertida: 
viriam dos berberes, povos que habitaram o norte da Espanha durante 
a dominação moura. Seriam um povo errante, tendo o cavalo como 
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transporte e a guerra como diversão. Criava-se, assim, a associação 
com os lanceiros de Gumercindo: brasileiros exilados, uruguaios e 
“maragatos” do departamento de San José, no Uruguai. A palavra 
entrou para a lexicografia rio-grandense em 1898 através do dicionário 
de Romaguera Correa, cujo verbete acentuava as características dos 
habitantes da Maragataria: ciganos que viviam do roubo 
(principalmente de gado), nômades e avessos ao trabalho. Essa 
perspectiva foi contraditada por Manuelito de Ornelas, na defesa do 
povo maragato. O importante é que os federalistas assumiram a 
alcunha e, revertendo o sentido, passaram a autointitular-se 
“maragatos”. Dessa forma, “maragatos” tornaram-se sinônimo de 
federalistas, ou seja, membros do Partido Federalista liderados por 
Gaspar Silveira Martins e opositores ferrenhos de Júlio de Castilhos, o 
presidente do estado chefe do Partido Republicano Rio-Grandense 
(PRR) (NOLL, S/DATA, p. 1-2, grifos nossos). 

 

Noll ainda esclarece que o apelido de pica-pau, dado pelos maragatos a 

seus opositores republicanos em função da divisa branca que estes usavam nos 

chapéus e que lembrava o topete da ave, não foi absorvido pelos castilhistas. 

Além disto, o texto aponta para o fato de que a divisão política no Rio Grande do 

Sul não se resume ao período da Revolução Federalista (1893-1895), ao 

contrário: 

 
perdurou ao longo das primeiras décadas do século XX, voltando a 
manifestar-se com intensidade principalmente na Revolução de 1923 
e em 1928, quando, em oposição ao PRR, foi fundado o Partido 
Libertador. [...] Na Revolução de 1923, contra a eleição de Borges de 
Medeiros no ano anterior para o quinto mandato consecutivo como 
presidente do Rio Grande do Sul, os “chimangos” enfrentaram a união 
das oposições, representadas pelos federalistas e pelos dissidentes 
do PRR liderados por Assis Brasil. Em 1928, os federalistas 
parlamentaristas e os presidencialistas de Assis Brasil se uniram sob 
a sigla do Partido Libertador, que herdou a alcunha “maragata” (NOLL, 
S/DATA, p. 2-3). 
 

A partir do exposto, compreendemos que, em decorrência das diferentes 

condições de produção históricas, há um processo de (re)significação de 

sentidos referentes à designação, que atesta que o movimento de 

(des)construção da significação de uma palavra ou expressão não se dá 

aleatoriamente, mas através de fatos cujas coordenadas ideológicas definem o 

processo. 

Como, na perspectiva da AD, o sentido não se encontra preso às palavras, 

vale tentar compreender a movimentação discursiva que ocorreu, possibilitando 

a mudança de referência do nome com consequente alteração no efeito de 

sentido dos termos "Chimangos" e "Maragatos". Primeiramente, referimo-nos ao 
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termo "Chimango"44, designação que originariamente se referia a uma espécie 

de ave de rapina que vive em bando, que é conhecida correntemente pelos 

prejuízos que causa  ao  atacar animais e plantações. O deslocamento dessa 

designação que pertence ao campo discursivo zoológico para o campo político 

provoca certamente diferentes efeitos de sentidos, obviamente considerando-se 

também às condições de produção da Revolução Federativa no Rio Grande do 

Sul em 1893, conflito que se estendeu até 1895. A metáfora que constitui a 

substituição lexical do termo "republicanos" por "chimangos" deve-se à condição 

semântica pejorativa desse último termo, sendo utilizada para a depreciação dos 

adversários nesse conflito. Importante dizer que o termo "Chimango", na época 

do Império, já havia designado uma parte do Partido Liberal. Porém, só em 1915, 

com a divulgação do poema épico-satírico de Ramiro Barcelos, denominado 

"Antônio Chimango", foi-lhe atribuído contraditoriamente um novo referente: os 

federalistas, os maragatos.  

Tal situação remete ao fato de que as formações ideológicas têm um 

caráter regional, o que possibilita que a partir de FI antagônicas se possa falar 

dos mesmos objetos e deles falar diferentemente, ou seja, “as palavras mudam 

de sentido em função das posições daqueles que as empregam” (HAROCHE, et 

al., 1971, p.7)45. 

Um aspecto importante a ser considerado é a disputa pelo poder, como 

pode ser observada no cenário que compõe a revolução de 23, ou seja, a disputa 

envolve duas elites, a elite estancieira do norte e a elite estancieira do sul do 

estado, desse modo, o confronto poderia ser compreendido como uma guerra  

com interesses específicos e próprios, o que explicaria o fato de não haver o 

apoio ou engajamento de trabalhadores e sindicatos, assim como o 

                                                
44 [Zool.] - Chimango, ou gavião-da-praia, apesar de ser chamado de gavião, é parente próximo 
dos falcões, já que pertence à família dos Falconídeos. Mede até 40cm, tendo plumagem marrom 
claro. É encontrado na América do Sul, inclusive no Brasil, em lugares abertos, campos naturais, 
pastagens, áreas agrícolas e até mesmo em terrenos baldios de zonas urbanas. Em algumas 
partes é considerado abundante, mas em outros lugares, como o Paraná, não é tão comum. É 
uma ave gregária, formando bandos de até 50 indivíduos. Alimenta-se de pequenos 
invertebrados, anfíbios, répteis, carcaça de animais, inclusive de peixe. Eventualmente pode 
comer até sementes de cereais e bagas de frutos. O nome científico do chimango é: 
Milvago Chimango. Disponível em: <https://www.dicionarioinformal.com.br/chimango/>. Acesso 
em 27 de agosto de 2019. 

45 Texto A semântica e o corte saussuriano: língua, linguagem, discurso. HAROCHE, PÊCHEUX 
& HENRY, 1971. Disponível em: <http://www.letras.ufscar.br/linguasagem/edicao03/index.php>. 
Acesso em 19 de fevereiro de 2020. 
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envolvimento com a revolução não ocorria de forma homogênea no território sul-

rio-grandense, conforme  destacado na citação que segue: 

 
Em Porto Alegre, distante da ameaça de Revolução, o cotidiano seguia 
normal com cinemas, teatros, bailes e partidas de futebol. O Carnaval 
de 1923, na capital gaúcha, ocorreu bastante animado pelos blocos: 
Filosofia, Rei da Pândega, Cadê o Homem, Gaúchos Carnavalescos, 
Zaluski Encantado, entre outros, que participaram da folia de Momo, 
registrada no Correio do Povo de 11 e 12 de fevereiro de 1923 (LEITE, 
2015)46. 
 

As facções lutavam para defender seus ideais, assim como também seus 

interesses. Não se afastando, portanto, da “peleia”47, da luta de classes. Tanto a 

sociedade brasileira quanto a sul-rio-grandense já nasce classista. Ou seja, a 

terra brasilis passa a ser habitada pelos representantes da coroa portuguesa, os 

representantes do clero, o povo em geral, que nela se estabeleceu dando origem 

às práticas de “civilização”, seguidos pelos escravos e imigrantes, que enfim se 

juntaram aos “índios natos”. 

Sobre a Farroupilha, ou Revolução Farroupilha ou Guerra dos Farrapos, 

podemos dizer que a história nos mostra que foi um conflito político-militar que 

ocorreu na Província de São Pedro do Rio Grande do Sul entre setembro de 

1835 e fevereiro de 1845. De antemão, salientamos que é vasta a literatura sobre 

a referida “Guerra”, no entanto, há a necessidade de se considerar em que 

momento social e com que fim político é escrita cada obra. Como essa não é 

nossa questão de pesquisa, vamos procurar ser o mais “objetivo” possível, numa 

descrição que possa mostrar um pouco do entendimento sobre tal guerra, para 

compreender as condições de produção sócio-históricas que afetam a 

constituição da sequência analisada. 

Comecemos por conhecer quem eram os seus líderes: faziam parte da 

liderança do movimento homens de destaque no cenário rio-grandense, como 

grandes estancieiros, charqueadores, comerciantes e representantes da cúpula 

militar. No que se refere à motivação, pode-se entender que se trata do 

descontentamento das lideranças do movimento com a continuidade da política 

centralista da regência imperial; e, como não houve um entendimento com a 

                                                
46 Fragmento recortado do texto Revolução de 23: chimangos e maragatos de Carlos Roberto da 
Costa Leite. Disponível em: <https://www.recantodasletras.com.br/artigos-de-
politica/5137602.Acesso em 07 de fevereiro de 2019>. Acesso em 19 de fevereiro de 2020. 
47 Termo gauchesco usado para referir luta, briga, embate. 
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governança regencial sob essa questão, o que iniciou como revolução ganha o 

status de guerra, já que, com a proclamação da República Rio-grandense, o 

movimento passa a ter um caráter separatista. 

O Rio Grande do Sul foi palco de muitas vitórias dos revoltosos contra os 

imperiais, mas em uma guerra que avança por tantos anos não há como evitar 

o enfraquecimento de seus combatentes. A partir de 1840 é possível evidenciar 

um declínio no movimento, bem como a polarização interna, conforme revela 

Fachel: 

 
Durante o movimento dois projetos políticos diferenciados foram 
apresentados: 1) O da ‘maioria’ que, além de interesses pessoais de 
suas lideranças, discutia a abolição da escravatura, desejava a forma 
de governo republicana e uma interação latino-americana. [...] 2) O da 
‘minoria’ que desejava melhorias pessoais dentro do próprio sistema, 
sem grandes preocupações com o modelo político e econômico (2002, 
p.124). 

 

Tal situação apenas confirma as diferentes formas dos sujeitos de se 

relacionarem com seu campo de pertencimento. A referida polarização pode ser 

compreendida como formada por uma “maioria” progressista, enquanto uma 

“minoria” apresentava uma posição mais conservadora. Segundo Padoin, o 

grupo “majoritário” defendia um federalismo confederativo de viés republicano, 

primando por uma relação “[...] que permitisse a manutenção da soberania e 

independência (interna e externa) do Rio Grande do Sul”, enquanto a “[...] 

minoria pregava a Federação, mas que o Rio Grande do Sul continuasse na 

condição de Província (Estado-membro) do Império” (PADOIN, 2001, p. 131 - 

132). Durante o período em que se estabeleceu o movimento, também é possível 

observar a alternância das relações de poder entre os dois grupos. 

A pacificação do referido conflito deu-se com o Acordo de Ponche Verde, 

em 28 de fevereiro de 1845, e nos interessa saber a posição dada ao Rio Grande 

do Sul e aos revoltosos com o desfecho da pacificação. Para isso, observamos 

o que consta no manifesto assinado por Manoel Lucas de Oliveira, em 28 de 

fevereiro de 1845: 

 
[...] eu faltaria decerto ao mais sagrado dever, se vos não transmitisse 
hoje com efusão de coração os sinceros parabéns pela decisão final 
de tão importante assunto, onde salvais garantias que em vez de 
deslustrar vos glorificam. Sim compatriotas! Tendes feito em quase 
dois lustros tudo quanto homens poderiam fazer. Haveis mantido com 
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uma constância heroica essa guerra de princípios da mais eterna 
justiça contra o poder colossal do Império Brasileiro, por infeliz estrela 
divididos de uma parte bem aproveitável de Irmãos riograndenses: e 
essa luta que assolou o país e o devastava de dia a dia, vós ainda a 
podíeis sustentar com invencível valor, se não fosse mister retroceder 
com o tempo e com a honra ao terrível aspecto de um perigo maior 
[...]. Dizei comigo: somos outra vez brasileiros! Seremos sempre 
idólatras da Liberdade Constitucional! (ANAIS DO ARQUIVO 
HISTÓRICO DO RIO GRANDE DO SUL, 2006, p. 98). 
 

Um aspecto que podemos observar no manifesto é a questão da 

manutenção do “brio”/orgulho dos farroupilhas que, segundo o texto não foram 

derrotados, já que, reconhecidamente, ainda poderiam ter continuado “a 

sustentar a luta com invencível valor”. Portanto, é possível compreender que o 

Rio Grande do Sul e seu povo voltam a ser brasileiros, com honra, orgulho e 

heroísmo. Outro enunciado que não faz parte do nosso corpus, mas que se 

encontra em relação parafrástica com ele é: “Sirvam nossas façanhas de modelo 

a toda terra”, recorte do hino do Rio Grande do Sul. 

Isso constitui o imaginário sul-rio-grandense. Assim sendo, os efeitos de 

sentido produzidos na sequência em análise ressoam indefinidamente no "ser" 

gaúcho pela ação da memória discursiva e das formações imaginárias, sendo 

utilizados na campanha de Sartori porque mobilizam grande parte do eleitorado. 

Tal fato pode ajudar-nos a compreender o desfecho eleitoral no Rio Grande do 

Sul no pleito de 2014. 

Em nosso entendimento, o discurso do/sobre o sujeito político beneficiou-

se de diferentes processos discursivos que tiveram um importante papel nos 

efeitos de sentido produzidos a partir das formações imaginárias que, por sua 

vez, encontram-se interligadas com a memória afetiva de que falamos 

anteriormente. Nessa interligação, encontramos a emoção, apontada por Ferraz 

(2008, p. 62): “Na política, não se deve esquecer, o coração é mais forte que a 

razão”.  

Também, o processo de personalização da política partidária resulta em 

uma “vedetização dos políticos”, assim como contribui para a “criação do Estado 

do espetáculo” (GOMES, 2009, p. 42). Se bem que nesse aspecto, temos uma 

ressalva a fazer: a criação do Estado do espetáculo não pode ser atribuída 

apenas aos esforços político-partidários (propaganda) empregados na 

campanha eleitoral, mas deve ser pensada como um processo que não tem seu 
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início demarcado, e que se faz em meio a diferentes práticas discursivas e rituais 

ideológicos que a confirmam a cada dia em seu vir a ser.   

É possível compreender as lutas rio-grandenses, a partir da perspectiva 

de Arendt (1983), como lutas políticas, já que as mesmas eram fomentadas pelo 

conflito e pela combinação da ação e da/do palavra/discurso. Seguindo ainda o 

preconizado pela mesma autora, são os homens que habitam a terra e não o 

Homem, e a um só tempo. São iguais a ponto de sua semelhança possibilitar-

lhes o entendimento e diferentes a ponto de desejarem manifestar suas posições 

e lutarem por elas. Isso, inevitavelmente, leva a divisões, que lhes possibilitam 

tomadas de posição. Dito de outro modo, tomam partido, tornam-se 

representantes de “partes” determinadas na estrutura da sociedade de classes. 

A divisão, a ação e o discurso são essenciais para que se estabeleça o político.  

Por outro lado, se pensarmos na ação praticada pelos diferentes grupos 

político-partidários, nos moldes do pensamento de Rancière (1996), para 

considerá-la como “atividade política”, ela teria, indiscutivelmente, que dar voz a 

quem cabia apenas o ruído, ou seja, a atividade política, nesta perspectiva, tem 

o compromisso com a reconfiguração das posições dos sujeitos na estrutura 

social. 

Compreendendo as disputas como políticas, conforme anteriormente 

explicitado, as mortes e as violências de todas as formas nelas se fazem 

presentes. É o que nos diz o enunciado apresentado na epígrafe desta tese 

“Quero luta, guerra não. Erguer bandeira sem matar”, reverberando um passado 

sangrento, com perdas de vidas humanas, desestruturação e empobrecimento 

do estado do Rio Grande do Sul, elementos que são apagados da propaganda 

política. Entendemos que essa “marca” que o estado carrega jamais será 

apagada e, ainda que nem todos tenham vivido tais experiências, essas podem 

ser sentidas pelo trabalho da memória, que tem a faculdade de projetá-las 

indefinidamente. 

Esse passado-presente vai se realocando de forma diferenciada em 

diferentes domínios de saber – as formações discursivas –, direcionando 

diferentes interpretações e efeitos de sentido. Isso porque o sentido se dá em 

relação à FD, ele não existe independentemente. O trabalho da memória 

possibilita o deslizamento de sentidos e diferentes posições de sujeito que, 
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mesmo dependentes da FD, podem definir novos contornos e condições para as 

tomadas de posição junto à organização político-partidária ou sistema político. 

Entendemos que efeitos de sentido passados se movimentam na 

atualidade, possibilitando aos sujeitos a identificação com uma e não outra FD, 

em maior ou menor grau, por interferência de suas filiações político-partidárias. 

As FDs trabalham os acontecimentos históricos no âmbito de seus limites 

(porosos) e, assim sendo, as interpretações que daí derivam tomam a 

conformação que lhes são próprias. A utilização de personagens da história do 

Rio Grande do Sul, no caso em estudo, foi uma apropriação operada pela 

propaganda política do candidato, cujo desenho foi determinado pela FD 

conservadora. Nesse desenho, enquadra-se o silenciamento de seu 

pertencimento político.   

Aqui temos duas questões a tratar: a divisão política e a divisão histórica 

que balizam as posições políticas no Rio Grande do Sul e que não cessam de aí 

se inscrever, mesmo com a união de esforços do estado para eleger um gaúcho 

– Getúlio Dornelles Vargas – como presidente do Brasil. Os saberes não são 

apagados, eles se transformam a partir das condições de produção de cada 

tempo, o que faz com que passemos a considerar a polarização esquerda/direita 

na política partidária gaúcha como uma espécie de atualização de um continuum 

de efeitos de sentido ligados aos saberes que constituíram os chimangos-

positivistas e os maragatos-liberais, embasando assim “novas” posições de 

sujeitos. 

Na sequência discursiva em questão, é tomada uma posição que enaltece 

aspectos da história sul-rio-grandense, ao destacar a presença de elementos 

como “Ximangos”, “Maragatos”, “Imigrantes”, “Índios” e “Farrapos”. Revela-se, 

com tal estratégia, uma posição que se apresenta identificada com saberes 

advindos da história da formação do Estado do Rio Grande do Sul, no entanto, 

afastando sentidos a ela relacionados que não caberiam no gesto de 

"encantamento político" intentado (cf. ERNST, 2019). Esse afastamento está 

sempre presente, uma vez que os sentidos são produzidos no interior da FD na 

qual se inscreve o sujeito enunciador, enquanto outros não. Nessa perspectiva, 

o que ocorre na sequência em estudo é a tentativa de produção de um efeito de 

unificação dos sujeitos eleitores a partir de sua história social comum; contudo, 
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essa ilusão de unidade “é efeito ideológico, é construção necessária do 

imaginário discursivo” (ORLANDI, 2007, p. 19). 

Um outro aspecto importante a salientar é o processo de metaforização 

que se encontra no enunciado "Nas veias dessa gente corre o sangue dos 

Farrapos", em que há novamente um deslocamento de um campo discursivo 

para outro, provocando um deslizamento de sentido. Passa-se do campo 

político-partidário para o campo, digamos biológico, relativo à estrutura e ao 

funcionamento orgânico do corpo humano. Esse improvável encontro entre dois 

campos discursivos sem relação semântica possível (se tomados 

separadamente), juntos provocam um efeito de sentido de perfeito imbricamento 

entre o corpo-sujeito48 e a identificação com o "seu" território.  Forma-se um 

amálgama entre esses três elementos a serviço do recrudescimento do 

sentimento de pertencimento à terra natal e simultaneamente dos atributos como 

coragem, decisão e determinação, gravados na memória discursiva. 

Deste modo, história e memória são suportes de identidades individuais e 

sociais, em outras palavras, identidades de sujeitos históricos são forjadas pela 

tessitura constitutiva da historia, em que 

 
O ato de relembrar insere-se entre as possibilidades múltiplas de 
registros do passado, elaboração das representações e afirmação de 
identidades construídas na dinâmica da história. Portanto, a memória 
passa a se constituir como fundamento de processos identitários, 
referindo-se a culturas, comportamentos e hábitos coletivos. Dessa 
forma, história e memórias, enredadas na trama da reconstituição 
temporal e espacial, contribuem para a consolidação da consciência 
de pertencimento ou de não-pertencimento dos sujeitos históricos a 
organizações, grupos, instituições, etnias, países (DELGADO, 2006, 
p.46). 

 

É essa relação entre história e memória, bem como a constituição do 

imaginário, da identidade e de pertencimento que, em nossa compreensão, pode 

ter sido um dos meios da agregação de sujeitos-eleitores à chapa do candidato 

Sartori. A tentativa, através da construção imaginária relativa à identidade, ao 

pertencimento a sua terra natal e ao conhecimento de "seu estado e de sua 

gente", causou como efeito a aptidão para compreender os anseios e 

necessidades do povo e do estado e, consequentemente, para governar. 

                                                
48 A expressão "corpo-sujeito" grafada como palavra composta visa à percepção de unidade 
entre os dois termos. Em nossa perspectiva não existe sujeito sem corpo nem corpo sem sujeito.  
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O discurso de propaganda política contribui para a circulação de um saber 

legitimado pela história e reverberado pela memória discursiva que, nos termos 

de Pêcheux, é compreendida como “espaço móvel de divisões, de disjunções, 

de deslocamentos e de retomadas, de conflitos de regularização... Um espaço 

de desdobramentos, réplicas, polêmicas e contra-discursos” (1999, p. 56; grifo 

doautor). Constitui-se, assim, um discurso a partir de um modelo pré-construído 

("homogêneo") do povo sul-rio-grandense, em que algumas posições-sujeitos 

são alçadas à superfície e outras posições-sujeito são encobertas.  

Vale lembrar que processo de produção de sentidos deve ser pensado 

em termos de que o sujeito enunciador, enquanto posição-sujeito, recupera do 

interdiscurso por meio da memória discursiva, apenas uma parte da ordem do 

já-dito (interdiscurso), que retornará em seu dizer, produzindo o que Courtine 

(2009) denomina efeito de memória. 

Essa mobilização de saberes interdiscursivos tem consequências para o 

discurso, ou seja, a heterogeneidade étnico-racial e étnico-cultural de sujeitos 

convocados no enunciado examinado produz o efeito de sentido, pelo menos em 

tese, de que todos os rio-grandenses estariam abrigados no mesmo domínio de 

saber (formação discursiva) daquele que o jingle representa.  Essa memória é 

emocional, e por isso há a necessidade de observar a movimentação dos afetos 

que nela convivem com os saberes, “estamos considerando que a memória em 

Análise do Discurso deve ser compreendida como “afetivo-discursiva” (SILVA, 

2010, p. 42), e também como “estratégica”, na medida em que pela repetição se 

produz a história (PÊCHEUX, 2009, p. 25). A noção de memória afetivo-

discursiva 

 
explicita um gesto de interpretação que atenta: - para a constituição 
histórica dos enunciados, sem marginalizar a gama de sentimentos em 
voga na atualização de saberes; - para a interpelação ideológica como 
um ritual que procura escapar da falha rememorando conjuntamente 
pré-construídos e afetos. A “memória afetivo-discursiva” é um espaço 
onde já-ditos e distintas emoções estão emaranhados [...] A memória, 
na AD, é histórica, simbólica e afetiva, sendo essa última dimensão 
carente de exploração teórica (SILVA, 2010, p. 42). 

 

Segundo a autora, a memória “afetivo-discursiva” é convocada para 

interferir na compreensão da atualidade, para fazer perceber os novos 

acontecimentos como sucessão de anteriores. Ao tratar do discurso cutista 
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afirma “que a memória da humilhação no discurso sindical cutista é também um 

importante mecanismo de interpelação da classe trabalhadora” (SILVA, 2010, p. 

47). Contudo, reconhece que os sentimentos, não só de humilhação, podem 

intervir no deslocamento ou na conservação de significações no espaço 

discursivo político, o que nos conduziu a considerar a hipótese de que um 

discurso que preze pela exaltação de significações relacionadas à história sul-

rio-grandense tenha interferido na produção de efeitos de sentidos na campanha 

de José Ivo Sartori. 

Passemos agora à análise das formulações constantes nas linhas 5, 6, 7 

e 8 do jingle, que correspondem a 

 

SD3 

Acima da esquerda/ Acima da direita/ Acima de qualquer lado/ Estará 

o nosso estado. 

 

Primeiramente, notamos a reiteração do termo “acima”, que ocorre 

também nos enunciados 1 e 2 − Acima de qualquer sigla/ Acima de qualquer 

briga −, inclusive, os efeitos apontam na mesma direção de sentido, qual seja, a 

prioridade do estado sobre qualquer partido político. Gramaticalmente, é 

considerado um advérbio de lugar, cuja utilização permite modificar um verbo, 

um adjetivo, um substantivo ou mesmo um outro advérbio. Semanticamente, 

indica circunstâncias específicas ou significa que algo está em uma posição 

superior, em um lugar elevado ou que tem uma predominância maior; em outras 

palavras, o mais importante no discurso é, no caso, o “nosso estado”, conforme 

já dito antes.  

Em termos da AD, a recorrência do advérbio na sequência em análise 

liga-se, politicamente, a uma posição-sujeito no discurso, que produz uma 

unificação ilusória do estado, ao mesmo tempo em que provoca um imaginário 

de um estado que supera as diferenças. Um exercício parafrástico possível seria 

substituir "acima" por "fora": "Fora da esquerda/ Fora da direita/Fora de qualquer 

lado/Estará nosso estado". Essas novas formulações provocariam um efeito de 

sentido que aparta o estado de qualquer ação partidária, diferente do que ocorre 

nas formulações anteriores. 
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Com isso, compreendemos que o excesso que ocorre pela repetição do 

advérbio “acima” implica a estabilidade e intensificação de uma posição-sujeito, 

que assume a supremacia e ascendência do estado sobre os partidos políticos 

sejam de direita, sejam de esquerda, portanto, admite-os 

O domínio de saber antagônico, posto em causa, a partir do próprio 

discurso do sujeito, é o Partido dos Trabalhadores (PT), o qual representa a 

esquerda nesse cenário de disputa. O discurso propagandístico produz um efeito 

de sentido em que a questão ideológica não é a mais importante, e sim o estado 

do Rio Grande do Sul. É um discurso de simulação que descaracteriza, de 

alguma forma, os partidos envolvidos na disputa em favor de um "bem maior", o 

estado, sendo o PT, partido de esquerda, seu adversário principal. 

Lembramos aqui que o PT − Partido dos Trabalhadores − surgiu junto 

com as greves e o movimento sindical no início da década de 1980, na 

região do ABC Paulista. Apareceu no cenário político para ser uma grande força 

de oposição e representante dos trabalhadores e das classes populares. Partido 

de base socialista, o PT defende a reforma agrária e a justiça social, devido a 

sua própria história e, desde o seu surgimento, está envolvido em manifestações. 

Portanto, é comum que seja associado a conflitos.  

Esse efeito relaciona-se à formação imaginária do partido. A ligação entre 

a história e o imaginário tal como a estamos concebendo, de certa forma, dialoga 

com a noção de imaginário proposta como “sistema de idéias e imagens de 

representação coletiva que os homens constroem através da história para dar 

significado às coisas” (PESAVENTO, 1990, p. 50). Complementa a autora: 

 
O mundo, tal como o vemos, apropriamo-nos e transformamos é 
sempre um mundo qualificado, construído socialmente pelo 
pensamento. Esse é o nosso “verdadeiro” mundo, mundo pelo qual 
vivemos, lutamos e morremos. O imaginário existe em função do real 
que o produz e do social que o legitima, existe para confirmar, negar, 
transfigurar ou ultrapassar a realidade. O imaginário compõe-se de 
representações sobre o mundo do vivido, do visível e do 
experimentado, mas também sobre os sonhos, desejos e medos de 
cada época, sobre o não tangível nem visível, mas que passa a existir 
e ter força de real para aqueles que o vivenciam (PESAVENTO, 2006, 
p.50).  
 

 Os saberes mobilizados pelo discurso de propaganda do sujeito candidato 

instauram uma determinada compreensão do “ser gaúcho”, do “ser sul-rio-

grandense” que, em certa medida, vem atravessando a formação da sociedade 
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sul-rio-grandense até os dias de hoje, afetando a relação dos sujeitos com a 

sociedade e com os demais entes da federação brasileira. O que é discursivizado 

contribui para a formação de um imaginário coletivo que transita entre passado 

e presente, tanto projetando sentidos para o futuro quanto se fundando nos 

sentidos do passado. É possível compreender que o funcionamento discursivo 

dos enunciados do jingle contribui para manter a permanência de determinados 

imaginários, como também colaboram para a sua estabilização.  

Para Kehl (s/d. p. 1), “Evidentemente, cada época produz o seu dito (os 

seus ditos) e seus interditos” e “Todo discurso é um dispositivo de inclusão e de 

exclusão”, a um só tempo. Assim, num cenário turbulento, na efervescência de 

inúmeras insatisfações no seio da sociedade, é melhor deixar de lado as 

questões polêmicas e desagradáveis da atualidade que, por sua vez, geram 

desgaste e apostar na exaltação de um imaginário existente, que, segundo a 

autora (s/d. p. 20), “produz, por um lado, uma cega confiança no significado 

aparente das coisas, pois no imaginário o significante se estabiliza num 

significado fixo, calcado no poder de verdade que a imagem carrega”. 

Assim, reafirmamos nossa posição, ao compreendermos que essa 

história referida, ainda que não vivida, é sentida pelo povo sul-rio-grandense e, 

a partir dela, posições são marcadas pelo/no discurso. O processo ideológico, 

que aqui está em jogo, é silenciar as condições concretas de existência dos 

sujeitos, com todas as implicações que isso possa ter, para dar visibilidade a 

sentidos pretéritos que, em seu funcionamento, exaltam positividades ao invés 

de negatividades, evitando mostrar a contradição e a ameaça aos seus 

pressupostos.  

Chamamos a atenção para o fato de que os efeitos de sentido 

relacionados à história e à memória trazidos à baila no discurso político do 

candidato dissimulam o dizer, na medida em que tiram de cena outros processos 

discursivos que produziriam efeitos de sentidos mais afeitos a propostas de 

mudanças sociais, econômicas, culturais etc., que seriam mais adequados a 

uma campanha política. Diríamos, então, que a falta de um discurso político-

partidário tradicional com a apresentação de promessas, planos de governo 

inexequíveis e ataques aos adversários é substituído pelo discurso do excesso 

de docilidade discursiva, do apelo à história e à memória e dos atributos 

(pseudos) personalísticos do sujeito.   
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Essa referência forte ao passado é estratégica devido à restrição que 

impede o debate, uma vez que a maioria da população concorda com a versão 

corrente da história que faz "esquecer" elementos que possam afetar o 

imaginário positivo construído para o enaltecimento de figuras e fatos históricos. 

Portanto, a versão corrente da história é a do senso comum − aquilo que todo 

mundo sabe − que se encontra cristalizada no imaginário da população, e que 

não permite a contestação dos pré-construídos a ele ligado. 

Essas formas cristalizadas do dizer, instituídas a partir das formações 

imaginárias, permitem aos discursos políticos criar mecanismos de cálculo do 

que dizer e como dizer, envolvidos no conceito de antecipação de que nos fala 

Pêcheux (2010a, p.77). Esses mecanismos foram utilizados na campanha e 

devem ter participado, de alguma forma, do sucesso de Sartori no processo 

eleitoral, assim como as condições de produção.  O momento das eleições de 

2014 era de grande dificuldade, devido ao descrédito da política partidária, o que 

se refletiu nas estratégias empregadas no discurso da propaganda de não 

agressão.  

Provavelmente, em outras condições de produção, o desfecho das 

eleições de 2014 teria sido outro, e essa possibilidade só reforça a ideia de que 

não estamos diante de uma sala de espelhos, pelo contrário, as imagens 

refletidas mudam a todo instante e podem sempre se tornarem outras, o que 

requer de nós analistas de discurso, além da atenção, a constante atualização 

“do arquivo”. Nada garante que o que significou de um modo possa significar 

deste mesmo modo outra vez. 

 
6.3 Movimentações de sentido no discurso do sujeito 

 

Trabalhamos, neste momento, com as formulações constantes nas linhas 

10, 11 e 18, 19, 20 e 21 do jingle que, segundo nossa perspectiva, podem ajudar 

nas respostas às questões norteadoras do trabalho. Iniciaremos com as 

formulações das linhas 10 e 11 que correspondem à SD4. 

 

SD4 

Que o Rio Grande seja grande/Que a vida só melhore 
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E formulações constantes nas linhas 18, 19, 20 e 21, correspondentes à 

SD5. 

 SD5 

Este é o gringo da colônia/Do trabalho e da paz/Ele pensa nas 
pessoas/Ele é o gringo que faz 

 

De início, diremos que o discurso por si só não nos dá acesso ao sentido, 

ele nos dá pistas, “indícios de como o autor pratica suas significações, no modo 

como a ideologia produz seus efeitos nele” (ORLANDI, 2017, p. 33). Os 

enunciados, portanto, são estruturados de acordo com coordenadas ideológicas 

que determinam o que deve ser falado (ou não) e as formas (lexicais, sintáticas) 

que os sentidos podem tomar.  

Essa dinâmica foi observada no trabalho analítico desenvolvido neste 

estudo que apresentamos, possibilitando-nos perceber a movência dos sentidos 

sob suas diferentes formas de dizer e do sujeito político. Observamos que o 

sujeito é capturado em suas posições nem sempre coincidentes, o que mostra 

que os sentidos, em seu discurso, derivam, deslizam e deslocam-se para outros 

lugares e/ou posições discursivas, na busca incessante do que entendemos 

como efeito de verdade.  

Na perspectiva discursiva, concebemos a ideologia como a capacidade 

de dissimular em seu interior o seu próprio funcionamento; portanto, mesmo não 

aparecendo no fio do discurso, ela produz seus efeitos. A ideologia nada tem a 

ver com a "ilusão", com uma representação equivocada e distorcida de seu 

conteúdo social. Ela tem a ver com constituição, com filiação e com 

funcionamento. E assim ela atua à revelia do sujeito. O sujeito não percebe a 

sua sujeição. Mas o que está acontecendo com o discurso político nos dias de 

hoje, pelo menos, no nosso país, é um processo diferente: o sujeito político 

mente sob o disfarce da verdade. Ele sabe que está mentindo, mas mesmo 

assim o faz. Diz-nos Žižek: 

 
[...] estamos dentro do espaço ideológico propriamente dito no 
momento em que esse conteúdo — "verdadeiro" ou "falso" (se 
verdadeiro, tanto melhor para o efeito ideológico) — é funcional com 
respeito a alguma relação de dominação social ("poder", "exploração") 
de maneira intrinsecamente não transparente [...] Em outras palavras, 
o ponto de partida da crítica da ideologia tem que ser o pleno 
reconhecimento do fato de que é muito fácil mentir sob o disfarce da 
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verdade [...] O modo mais destacado dessa "mentira sob o disfarce da 
verdade", nos dias atuais, é o cinismo: com desconcertante franqueza, 
"admite-se tudo", mas esse pleno reconhecimento de nossos 
interesses não nos impede, de maneira alguma, de persegui-los; a 
fórmula do cinismo já não é o clássico enunciado marxista do "eles não 
sabem, mas é o que estão fazendo"; agora, é "eles sabem muito bem 
o que estão fazendo, mas fazem assim mesmo". (ŽIŽEK, 1996, p.12-
13; grifos do autor). 

 

De certo modo, a noção de cinismo abordada pelo autor, serve para 

interpretar as formulações constantes nas linhas 10 e 11, que correspondem à 

SD4 (Que o Rio Grande seja grande/Que a vida só melhore), apresentados como 

possibilidade através de orações optativas, assim designadas gramaticalmente, 

aquelas que exprimem desejo. Essas construções discursivas poderiam derivar 

de uma FD progressista que tem como preceitos fundamentais o bem-estar dos 

brasileiros, a eliminação das desigualdades sociais, a geração de empregos, o 

desenvolvimento econômico social que proporcione à população dignidade e 

igualdade para todos, etc. Entretanto, elas foram enunciadas num jingle de 

campanha de um candidato de direita, ligado a uma FD conservadora, cujos 

pressupostos neoliberais defendem a diminuição do estado, as privatizações das 

empresas e as leis do mercado, dentre outros. Além disso, tais formulações 

constituem-se de forma genérica, possibilitando que muitos efeitos de sentido 

possam remeter inclusive a FDs antagônicas. Esse parece-nos o caso. Tomados 

isoladamente, sem considerar as condições de produção, não teríamos como 

interpretá-los, e nem relacioná-los a posições-sujeito e a formações discursivas 

distintas. Mas eles foram enunciados num discurso de propaganda relacionado 

a um sujeito (neo)liberal que relaciona a grandeza e a melhoria do estado à 

diminuição drástica da participação estatal na economia, à privatização dos 

serviços públicos, etc. Realmente, "todos" querem que o Rio Grande seja grande 

e a vida melhore, mas essas formulações constituem-se num disfarce para que 

o (neo)liberalismo possa se estabelecer e impor suas regras, mesmo porque o 

estado do Rio Grande do Sul enfrentava e enfrenta uma grave crise econômica.  

Um outro aspecto que gostaríamos de enfatizar é a adjunção do termo 

"só", que parece funcionar como um apêndice, um elemento a mais, na medida 

em que o enunciado poderia prescindir dele: "Que a vida melhore". Mas como 

nada em linguagem é fortuito, e partindo da FD conservadora, poderíamos 

aventar a possibilidade, em confronto com a FD progressista, de que o governo 
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anterior, o do PT, impingiu sofrimento e desgosto à população, "que a vida não 

melhorou" e, mesmo que tenha ocorrido alguma melhora, deixou a desejar. O 

efeito é que com Sartori só haverá bem-estar e, consequentemente, bem-viver! 

Esse "excesso", no nível do intradiscurso, constitui-se num acréscimo 

necessário (cf. Ernst, 2009), a fim de garantir a estabilização do efeito de sentido 

pretendido pela FD conservadora, qual seja, a de que a vida vai melhorar em 

todos os aspectos, se o seu candidato assumir o governo. 

Isso nos parece funcionar duplamente, ou seja, no período pré-eleitoral, o 

sujeito do discurso, ainda que inconscientemente, enuncia “sabendo” que seu 

discurso não se sustentará após assumir o cargo. Da mesma forma, seu 

interlocutor-eleitor “sabe” que não serão cumpridas as promessas, mas, mesmo 

assim, continua agindo como se elas fossem verdadeiras. Nesse jogo de faz-de-

conta, burlamos a verdade, dizemos algo considerado verdadeiro, mas é ele 

utilizado como "disfarce", conforme Žižek (1996).   

Passemos agora às formulações constantes nas linhas 18, 19, 20 e 21, 

que correspondem à SD5.  

 

SD5 

Este é o gringo da colônia/Do trabalho e da paz/Ele pensa nas 
pessoas/Ele é o gringo que faz 

 

Nas formulações acima, o objeto do dizer é o "gringo" que é retomado 

posteriormente pelo pronome "ele". Em termos de configuração formal dos 

elementos da linearidade significante, temos similaridade sintática entre o 

enunciado nas linhas 18 e 21. São dois enunciados compostos de sujeito + verbo 

de ligação + predicativo, cuja característica fundamental é de apresentação do 

objeto do dizer (Sartori) e de seus atributos, estes representados 

gramaticalmente no enunciado na linha 18, através de um dêitico e, no 

enunciado na linha 21, através de um pronome anafórico (o que também ocorre 

no enunciado na linha 20). Uma outra diferença gramatical é a presença, no 

enunciado na linha 18, de um adjunto adnominal, "da colônia", que poderia ser 

parafraseado como "o gringo que é da colônia", e, no enunciado na linha 21, de 

uma relativa designativa "o gringo que faz", os dois numa relação de similaridade 

formal, como já colocamos acima, e semântica, porque estão funcionando 
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discursivamente como pré-construídos. Temos, pois, uma rede de formulações 

que transitam em torno de um eixo (o chamado enunciado base): "gringo que 

faz".  

O adjetivo “gringo” refere-se ao estranho, ao estrangeiro. Ao destacar o 

“gringo”, o discurso produz efeitos de sentido como a valorização ou 

(re)significação da imagem do sujeito do discurso, a partir de suas origens 

(imigrante italiano). Efeitos de sentido que derivam da projeção de 

potencialidades como (trabalho e progresso), associadas aos imigrantes de 

modo geral. Essa associação funciona produzindo um efeito de maior 

confiabilidade por parte dos possíveis eleitores, em função da capacidade que 

lhe é sugerida em decorrência de sua identidade, ensejando um reconhecimento 

positivo pelo olhar eleitoreiro. 

 O referido enunciado mobiliza também a memória discursiva em uma 

paráfrase de “Gente que Faz”49. Com esse enunciado, é possível que se tenha 

produzido um efeito de sentido que retome, ainda que relativamente, o sentido 

produzido por uma campanha do extinto Banco Bamerindus. Na campanha, era 

veiculada a ideia/imagem de gente que faz não somente para si, mas para seu 

semelhante, para sua comunidade, para seu país.  

Os protagonistas da série “Gente que Faz” são, sem dúvida, apresentados 

como se tivessem um diferencial, como no exemplo apresentado a seguir.  

Agrega-se ao adjetivo “gringo”50, muito utilizado no sul pra denominar os 

gaúchos de origem italiana, o determinante “o”, que produz como efeito primeiro 

o fato de todos saberem de quem se trata. Um outro efeito encontra-se 

                                                
49A Biblioteca FEAUSP possui em seu acervo de vídeos a série “Gente que faz: histórias de 
ambição, coragem e progresso”, produzida pela TV1 e apresentada por Sérgio Motta Mello. A 
série apresenta casos de sucesso, das décadas de 80 e 90, de empreendedores brasileiros. 
Disponível em: <https://bibliotecafea.com/tag/gente-que-faz/>. Acesso em 29 nov. 2016. 
Também é possível obter mais informações em 
<https://www.facebook.com/bancobamerindus/videod/591603310885714>. Acesso em: 29 nov. 
2016. 
50A palavra "gringo", para designar cidadãos dos Estados Unidos, provavelmente se originou da 
cor verde dos uniformes americanos durante a guerra contra o México. Seria uma modificação 
uma dessas duas possibilidades: "Green, go" (Verdes, vão embora) ou "greencoat" (os homens 
de) casaco verde. Segundo a Encyclopediaof Word andPhraseOrigins, de Robert Hendrickson, 
a palavra pode ainda ter se originado de uma música cantada pelos americanos durante essa 
mesma guerra que começaria pelo verso "Green growtherashes O". Finalmente, havia ainda um 
major americano de nome "Ringgold", que se parece com a pronúncia de gringo sem o "g". em 
algumas regiões do Brasil, "gringo" também se aplica a estrangeiros de outras nacionalidades 
além da americana, ou mesmo a pessoas de pele muito clara. Disponível em: 
<https://www.dicionarioetimologico.com.br/gringo/>. Acesso em 29 de outubro de 2019>. 
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relacionado ao imaginário corrente ligado à história da imigração no Rio Grande 

do Sul51. Esse imaginário cria o efeito de sentido de que o estrangeiro52, o 

imigrante italiano, no caso em estudo, traz no sangue a história de coragem e de 

luta, que precisou primeiro desbravar terras improdutivas para depois obter o 

sucesso que é oriundo do seu trabalho.  

De certa forma, temos efeitos de sentido que retomam outros, oriundos 

do interdiscurso, como também o de que “o brasileiro” não gosta de trabalhar, 

um pré-construído usado para explicar a desigualdade, a injustiça social e o 

abandono dos brasileiros por parte do Estado. O pré-construído relativo ao 

“gringo” se contrapõe ao pré-construído fundado na imagem negativa do 

“brasileiro” e se firma sobre a pretensa ideia de determinação, coragem, trabalho 

e sucesso. Soma-se a isso, a produção de uma imagem de político independente 

e realizador. Essa imagem alia-se a do homem simples, trabalhador, corajoso e 

religioso, que se importa com a família, saberes esses conservadores que se 

mantêm fortemente na sociedade sul-rio-grandense. Os efeitos de sentido do 

discurso desse político atendem ao imaginário do gaúcho forte, independente e 

trabalhador, centrado nos valores familiares e religiosos. Esses efeitos impactam 

bem mais os eleitores do que temas político-sociais, que o ligariam à tão 

desgastada imagem do político atual.   

  Isso nos ajuda a compreender o movimento discursivo que o presente 

discurso em pauta realiza, quando tenta desvincular de sua representação, nos 

enunciados de campanha, o partido político ao qual o candidato é filiado, o 

PMDB. A dissimulação escamoteia aqui a posição-sujeito do discurso, a 

formação discurssiva de referência desse discurso e a forma-sujeito53 que o 

regula. Nesse caso específico, a configuração discursiva de seus enunciados 

                                                
51 Podemos contar com inúmeras obras e estudos que tomam por base a imigração italiana no 
Brasil, contudo encontramos efeitos de sentido que enfatizam a história de coragem, heroísmo e 
superação de dificuldades dos colonos italianos, que permeia até hoje o imaginário colonial e a 
memória social nos Estudos de imigração italiana (CONSTANTINO, 2011, p. 6-7). 
52 O dicionário Houaiss (2010, p. 397) registra que no Brasil o termo tem significado de 
estrangeiro, ou seja, o que é ou vem de outro país, o que é estranho à terra em que se encontra, 
forasteiro, diferente do padrão mais encontrado do país. 
53 A forma-sujeito organiza os saberes da formação discursiva, o que produz um efeito de 
homogeneidade, pois, na realidade, o sujeito diante da forma-sujeito, é investido em uma tomada 
de posição, que vai caracterizar o sujeito como bom ou mau sujeito, isto é, aquele que se 
identifica plenamente com a forma-sujeito da FD na qual está inscrito ou àquele que se contrapõe 
à forma-sujeito, distanciando-se, questionando os saberes organizados (PÊCHEUX, 2010b, p. 
199). 
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define-se a partir da relação entre dois domínios de saber contraditórios: a 

formação discursiva de direita (PSDB), que estamos designando de FD 

conservadora, e a formação discursiva de esquerda (PT e demais partidos de 

esquerda), aqui denominada de formação discursiva progressista. O PMDB, 

partido do candidato eleito, enquadra-se no primeiro caso.   

  Portanto, no que se refere às análises apresentadas nesta tese, optamos 

por considerar duas Formações Discursivas, uma relacionada ao domínio de 

saber correspondente ao partido PMDB, historicamente identificado com um 

pensamento mais alinhado a uma posição política de Direita, ainda que se intitule 

como um partido de centro e que é o domínio de saber onde se inscreve o sujeito 

do discurso, o qual nomeamos de FD conservadora, já falado anteriormente; e 

outra que estamos considerando como antagônica, em que estão inscritos os 

discursos a que o sujeito se opõe, domínio de saber vinculado a uma posição 

política assumidamente de Esquerda, partido do seu oponente Tarso Genro 

(PT), que denominamos de FD Progressista, também já citada, e que estamos 

entendendo como o discurso outro, a partir do qual se estabelece o que estamos 

entendendo por uma prática discursiva relacional. 

  Em um primeiro momento, a questão acima colocada nos remete a uma 

situação empírica: o resultado da eleição para o governo do estado do Rio 

Grande do Sul. No entanto, esse fato não implica apenas a constatação das 

cifras eleitorais publicizadas, mas demanda uma reflexão sobre os efeitos do 

funcionamento do discurso político que, juntamente com as condições de 

produção, possibilitou esse resultado 

 

6.4 A docilização como estratégia discursiva de enfrentamento no discurso 
político 

 

 Passamos a apresentar e analisar o recorte discursivo, nomeado de 

“Pesquisa teu coração”, a partir do enunciado produzido pelo candidato ao 

governo do Estado do Rio Grande do Sul, José Ivo Sartori, na propaganda 

eleitoral não gratuita no primeiro turno das eleições de 2014, momento em que 

o candidato figurava na terceira posição.  Tal propaganda foi realizada por meio 

de um spot eleitoral televisivo, que se constitui num discurso, audiovisual, que 

passou a integrar a propaganda política no Brasil, a partir das eleições de 1996.  A 
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inserção desse recurso no cenário político-partidário produziu uma grande 

transformação na  forma como os candidatos e os partidos passaram a se 

apresentar ao eleitorado. 

 O spot é apresentado nas emissoras de televião durante a programação 

normal, num formato mais moderno e mais agradável se comparado à propaganda 

política obrigatória. Esse formato diferenciado de publicizar as qualidades do 

candidato conta com um diferencial, ou seja, o telespectador é pego de surpresa 

enquanto assiste sua programação favorita, pois o spot é inserido em um Break 

televisivo que, para Gomes e Machado (2000, p. 8), refere-se, na linguagem 

televivisa, ao momento em que ocorre a “ interrupção da  programação para a 

exibição de comerciais.”  Salientamos que o referido material de análise é composto 

por materialidade linguística e imagética, contudo nos centramos na análise da 

materialidade líguística.54  

   

SD6 

“Com todo respeito aos institutos que fazem as pesquisas, eu sugiro que 

tu eleitor, faça a pesquisa mais importante de todas. Pesquisa o teu 

coração. Eu tenho a absoluta certeza que dentro do teu coração não existe 
margem de erro. Ali dentro está o amor pela tua terra e o nome do próximo 
governador dos gaúchos. Eu sou Sartori e meu partido é o Rio Grande”. 

 

 Na perspectiva da AD, considera-se que um discurso é sempre 

atravessado por outros discursos (PÊCHEUX, 2010a, p.76), aos quais pode 

responder, apoiando ou confrontando. As expressões “consulta teu coração” e 

“dentro do teu coração não há margem de erro”, mostram a não aceitabilidade 

dos resultados das pesquisas eleitorais. A aposição do substantivo “coração”, 

por duas vezes na sequência, corresponde a um excesso ao qual estranha o 

olhar do analista.  A que necessidade responderia o referido excesso? 

Responderia à necessidade de um forte apelo emocional que pudesse se 

contrapor aos resultados das pesquisas não favoráveis à sua eleição para 

governador.  

                                                
54 Apresenta-se a materialidade imagética na forma de anexo. 



168 
 

  Se pensarmos no universo das coisas a saber, o coração, 

imaginariamente, está ligado aos sentimentos, enquanto a cabeça à razão. Esta 

pensa, avalia, faz ponderações e, portanto, seguindo a razão, teríamos mais 

chances de acertar. Já o coração, representa a emoção, o amor, os sentimentos 

e a felicidade. Pré-construídos que estão sendo postos em jogo pelo discurso do 

candidato que se contrapõe aos resultados das pesquisas, ou seja, rejeita a 

razão. Então, a posição que considera sentimentos e emoções é associada à 

que vai trazer o melhor resultado (para a população ou para o candidato?). Um 

ponto interessante a destacar é o relativo à "pesquisa" que pertence ao campo 

científico e é transposto para o campo político num apelo afetivo, "Pesquisa o 

teu coração ... dentro do teu coração não existe margem de erro." A expressão 

"margem de erro" é característica de toda e qualquer pesquisa e significa que 

não há total exatidão − esse ponto será retomado mais adiante. Essa estratégia 

discursiva coloca, então, o sentimento acima da razão. 

Em nosso gesto de leitura, procuramos entender as relações e os efeitos 

de sentido instaurados pela tomada de posição do sujeito do/no discurso, relativa 

a um processo de docilização – entendido como o modo de dizer que evita o 

embate, que se desvia de qualquer tipo de enfrentamento, no qual se diz de 

forma docilizada, compreensiva, apagando o confronto de ideias que é (ou era!) 

próprio do discurso político (SARGENTINI, 2017, p. 87). Tal discurso envolve, 

pois, um modo particular de dizer na política, articulando discursos de ordem 

técnica e emotiva, num cenário marcado pela disputa eleitoral, desabonando as 

informações publicizadas na pesquisa eleitoral. Este processo de sensibilização 

e interpelação do sujeito-interlocutor permite-nos pensar que os sentidos de 

resistência também sempre podem ser outros. Neste caso específico, a 

docilização materializa-se no amor pelo Estado do Rio Grande do Sul, que no 

imaginário social, supostamente, sente-se no coração. Desse modo, há um 

processo de personalização, que se produz na imagem de um candidato dócil, 

fraternal, amoroso, mas que, ao mesmo tempo, pode ser associada ao 

enfrentamento, à resistência que se materializa em palavras e gestos. 

Essa análise resulta de nosso interesse na reflexão sobre o 

funcionamento do discurso político em que há um jogo de forças.  Esse jogo de 

forças cria conflitos que se materializam discursivamente. Mas o interessante 

nesse recorte é que os enunciados proferidos pelo sujeito enunciador do 
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discurso, José Ivo Sartori, durante a campanha de 2014, após a divulgação de 

pesquisa eleitoral que mostrava um cenário muito desfavorável à sua eleição, 

não parte para um discurso agressivo contra seus adversários, mas para um 

discurso de afeto, dirigido aos eleitores. 

Nessa perspectiva, compreendemos que a reação do sujeito do discurso 

se materializa no enunciado pelo excesso de amorosidade, na medida em que o 

mesmo se apresenta como uma possibilidade de ruptura ao universo 

logicamente estabilizado do campo das pesquisas eleitorais. No interior do 

domínio de saber próprio das pesquisas, é considerada a existência de uma 

“margem de erro” que se refere ao fato de a pesquisa ser realizada por meio de 

uma base amostral, portanto, é representativa de um “todo”, mas não é esse 

“todo”. 

Abordamos, neste espaço, o funcionamento da ideologia através da 

descrição e da interpretação dos processos discursivos, considerando as 

condições de produção do discurso, como o ambiente político-partidário. A partir 

da posição-sujeito assumida pelo sujeito enunciador do discurso, interpretamos 

seu discurso de docilidade como uma estratégia de engodo. 

O discurso do sujeito poderia funcionar a partir de uma multiplicidade de 

modos de intervenção discursiva diante do cenário explicitado pela pesquisa 

eleitoral. Poderia questionar o resultado da pesquisa, o modo através do qual foi 

realizada, em que circunstância foi realizada ou qualquer outra hipótese do 

gênero. Poderia ainda, e é o mais comum, colocar em dúvida o resultado da 

pesquisa, poderia acusá-la de ser um meio de manipulação ao exercer influência 

sobre o eleitorado a partir de informações que não representam a realidade 

eleitoreira. 

É possível observar que o enunciado em questão é proferido pelo sujeito 

enunciador do discurso como resposta a outros enunciados em circulação no 

cenário político-partidário, no caso, os resultados das pesquisas eleitorais. Há, 

assim, uma relação marcada com a exterioridade, ou seja, o enunciado mostra 

não apenas o não assujeitamento do sujeito ao discurso das pesquisas, como 

também mostra a resistência a esse discurso a partir de sua investida na 

transformação dos efeitos de sentidos produzidos, isto é, a impossibilidade/ 

improbabilidade de eleição. 
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 Frente a esse quadro, o discurso do candidato não se constitui pelo 

confronto, mas pelo recurso afetivo, na tentativa de demarcar um lugar especial 

e diferenciado, mas sem (de)negar os saberes de sua filiação. Filiado ao partido 

PMDB, o sujeito necessita acolher o que lhe é determinado – o que pode e o que 

não pode ser dito. A possibilidade de derrota não pode ser pensada, admitida ou 

dita. Assim, o seu ato de se opor discursivamente não é algo que parta 

unicamente de si, mas sim de seu modo de se relacionar com a FD a que 

pertence, ainda que inconscientemente. 

Poderíamos pensar no domínio de saber próprio das pesquisas eleitorais 

como um domínio de saber paralelo, que está disperso no interdiscurso e que, 

embora não seja um lugar de inscrição do sujeito, é um lugar de afetação e ao 

ser afetado o sujeito necessita também se posicionar. Portanto, o sujeito do 

discurso está diante de saberes que não coincidem com os saberes a que está 

submetido e por estar identificado com a (im)possibilidade da vitória eleitoral, se 

contraidentifica com a possibilidade de derrota. Então, o sujeito toma posição por 

meio de uma relação que é marcada pelo distanciamento e pelo 

sentimentalismo. 

Embora esse movimento realizado pelo sujeito enunciador do discurso 

ocorra frente a um saber no qual não se inscreve, seu posicionamento se dá a 

partir da relação que mantém com a FD a que pertence, o que nos lembra que 

“é através da relação do sujeito com a formação discursiva que se chega ao 

funcionamento do sujeito do discurso” (INDURSKY, 2007, p. 79). 

Sua oposição, no jogo de antagonismos que caracteriza o discurso 

político, ele utiliza nos processos discursivos várias estratégias, e a aqui 

apresentada é a da docilidade, da afetividade. 

 Outro aspecto que compreendemos importante abordar é que a tomada 

de posição do sujeito tem relação com um domínio que nos parece ser da 

atualidade, ou seja, com os diferentes modos de dizer na política e diante dos 

quais o sujeito institui sua marca por meio de um discurso docilizado, no qual 

“Não se desqualifica outro projeto para propor um seu, apenas o propõe 

instalando-o numa harmonia consensual” (SARGENTINI, 2017, p. 87). 

Outro aspecto a ser referenciado são os efeitos da cultura sul-rio-

grandense que também podem ser sentidos na cena política em questão. 

Produz, entre tantos efeitos de sentidos possíveis, o de que “o eleitorado gaúcho 
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nunca reelegeu um candidato ao governo do estado”. Esse enunciado disperso 

no interdiscurso pesa no que diz respeito ao assujeitamento dos sujeitos 

(candidato e eleitores). Portanto, a cultura, conforme concebida como um dos 

Aparelhos Ideológicos de Estado (ALTHUSSER, 2001), contribui para a 

reprodução das relações sociais existentes, na medida em que reforça a ideia 

de que o eleitorado gaúcho não prima pela reeleição. Efeito de sentido que se 

projeta como um incentivo para o eleitor em seu modo de votar e uma vantagem 

para o candidato que não concorre a re-eleição, “Pois a cultura é um lugar 

privilegiado de produção de sentido e também fonte de produção de estereótipos 

a provocarem danosos efeitos de homogeneidade nos fatos, condutas e valores 

de ordem cultural” (LEANDRO-FERREIRA, 2015, p. 165-166). 

Por ora, pode-se concluir que é no jogo discursivo, em que se pressupõem 

diversas estratégias, que os discursos produzem, portanto, subjetividades e é, 

nesse ponto, que nos parece que o sujeito é capturado – na relação com as 

forças ideológicas atuantes em determinada conjuntura, contando aí com a 

cultura funcionando como “anteparo ideológico de dominação e opressão” 

(LEANDRO-FERREIRA, 2015, p. 166),  em confluência com as conexões das 

formações inconscientes.  

Contudo, o estranho deste discurso é que nele, “surgem elementos da 

ordem do inesperado” (ERNST, 2009), ou seja, o sujeito não “se revolta”, cria 

uma maneira muito peculiar de se opor aos resultados, pois, ao “pensar por si 

mesmo”, diante dos resultados das pesquisas eleitorais, em que o mesmo não 

figurava entre os possíveis candidatos a ser eleito, o esperado seria o embate, 

o conflito. No entanto, o discurso do sujeito frente às condições de produção 

enfrentadas prefere o “distanciamento daquilo que é esperado” e assume uma 

posição que não vislumbra o enfrentamento, pelo contrário, se efetiva pela 

docilização, estratégia discursiva que lhe permite construir um caminho que 

evoca o amor pela terra, a emoção e a afetividade e o comprometimento com a 

agregação de eleitores. 
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6.5 A ironia como o escape no discurso 

 

No recorte que nomeamos de episódio do Piso na Tumeleiro55, a 

materialidade linguística permite apreender o que, de certa forma, é estranho e, 

portanto, parece não caber no discurso do sujeito. Vejamos a sequência 

proferida durante entrevista na mídia eletrônica (Portal Terra em 20 de outubro 

de 2014), durante o segundo turno. 

 

SD7 

— EU FUI LÁ NO CPERS (SINDICATO DOS PROFESSORES DO ESTADO) 

E NÃO ASSINEI O DOCUMENTO EXIGINDO UM COMPROMISSO DE 
PAGAR OU RESGATAR O SALÁRIO, VAMOS DIZER...COMO É QUE DIZ 
MESMO? O PISO! O PISO EU VOU LÁ NO TUMELERO (LOJA DE 
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO) E ELES TE DÃO UM PISO MELHOR, NÉ? 

(RISOS). ALI TEM PISO BOM, NÉ? – DISSE SARTORI NA CONVERSA 
COM OS JORNALISTAS. 

 

Iniciemos dizendo que a Análise de Discurso refuta a ideia de dar 

significação ao sujeito, considerando-o independentemente de sua realidade 

sócio-histórica, ao contrário, concebe-o como descentrado, atravessado pelo 

ideológico e pelo inconsciente, portanto, inserido num permanente processo de 

constituição – desconstituição – reconstituição. Além da ideologia e do 

inconsciente, o sujeito é constituído também pela língua, sistema que serve de 

base para os processos discursivos, mas que está sujeita ao equívoco. 

Consideramos que o equívoco é uma das marcas da inscrição da língua na 

                                                
55 Uma declaração em tom jocoso do candidato do PMDB ao governo do Rio Grande do Sul, 
José Ivo Sartori, transmitida ao vivo em entrevista ao portal Terra, na segunda-feira, provocou 
troca de acusações e um pedido formal de desculpas do peemedebista aos professores 
estaduais. Em um trecho da entrevista, Sartori ironiza a reivindicação do magistério pelo 
pagamento do piso nacional da categoria, promessa de campanha não cumprida pelo 
governador Tarso Genro (PT), e recomenda aos professores que procurem uma conhecida loja 
de material de construção de Porto Alegre para obter “um piso”. Disponível em: 
<http://oglobo.globo.com/brasil/em-video-sartori-recomenda-que-professores-busquem-piso-
em-loja-de-material-de-construcao-14310901#ixzz3t9o2olCG>. Acesso em 21 de outubro de 
2014. 
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história (ORLANDI, 1999), enquanto o lapso marca a existência do inconsciente 

e de sua presentificação, materialização no discurso (PÊCHEUX, 1999).  

A partir de nosso posicionamento teórico, não é possível conceber o 

sujeito como não afetado pela linguagem, assim como também não afetado pelo 

inconsciente. Nesta análise, trazemos a noção de "escape", diferentemente da 

forma como entendemos em nossa dissertação de mestrado, ocasião em que 

entendemos o “escape”, a partir da leitura de Henry (2013), como possibilidades 

de fuga, não como ruptura total das formas de subjetivação, mas como novas 

formas de configuração do saber-poder instaurado no discurso, bem como, 

novas formas de produção do sujeito do discurso. Isso porque se considera a 

possibilidade de o sujeito resistir, fugir da forma de dominação e, de certo modo, 

de atualizar o dispositivo (HENRY, 2013, p. 9). 

Ou seja, consideramos o escape ou o que escapa no discurso do sujeito 

como relacionado à falha no ritual ideológico a que está sujeito (CORDEIRO, 

2015). Nossa proposta, neste momento, é concebê-lo também em relação ao 

indizível do saber-poder, no qual o sujeito do discurso está inscrito. Apesar de 

causar estranhamento, o que escapa é próprio do funcionamento ideológico.  

Essas formas de aparição inesperadas no discurso do sujeito podem ser 

entendidas como manifestações sob as quais impera o desconhecimento. 

Defende Pêcheux que 

 
a ordem do inconsciente não coincide com a da ideologia, o recalque 
não se identifica nem com o assujeitamento nem com a repressão, mas 
isso não significa que a ideologia deva ser pensada sem referência ao 
registro inconsciente (2010, p.278). 

 
A partir das citações acima, podemos compreender o sujeito duplamente 

afetado, por estar sujeito à ordem da ideologia e à ordem do inconsciente. A 

primeira o interpela em sujeito, sob o efeito da evidência e sob a forma do 

esquecimento; a segunda o atravessa, ou seja, é aquilo que irrompe no discurso, 

podendo ser entendido como um avesso, um tropeço, algo que aparece onde 

não poderia aparecer.  

Isso suscita a indagação: o que é isso que fala o sujeito? O que atravessa 

o discurso e, ao se materializar, causa estranheza? Uma estranheza que não é 

exterior, e que nos leva a pensar na própria constituição do sujeito – na relação 

com o simbólico e com a historicidade. Desse modo, o sujeito pode ser entendido 
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como afetado por um exterior que lhe é constitutivo, mas que possivelmente 

entre uma trama e outra da tessitura do discurso, o indizível, o disperso 

emergem. 

O discursivo ocorre a partir de um entrelaçamento entre inconsciente, 

ideologia e linguagem, já que cada um a seu modo está intrinsecamente 

relacionado à constituição do sujeito, como o histórico e a memória são 

elementos constitutivos dos sentidos possíveis. É por considerar a relação da 

língua com o real que os sentidos são constitutivamente abertos, sujeitos a 

falhas, a derivas, o que possibilita o deslizamento de sentidos. Ou seja, pela 

sujeição ao real da língua – impossibilidade de tudo dizer – estatuto de não todo, 

é que se confere ao sentido a possibilidade de sempre ser outro. Esse estatuto 

de não todo da língua é o que, de certa forma, possibilita compreender que nela 

algo falta. Há um jogo que escapa ao sujeito que é possível reconhecer como 

equívoco ou falha. Orlandi, no texto "Do sujeito na história e no simbólico", 

lembra-nos de que faz sentido a distinção entre falha e equívoco: 

 
A língua é capaz de falha. Essa possibilidade – a da falha – é 
constitutiva da ordem simbólica. Por seu lado, o equívoco já é fato de 
discurso, ou seja, é a inscrição da língua (capaz de falha) na história 
que produz o equívoco. Este se dá portanto no funcionamento da 
ideologia e/ou do inconsciente. O equívoco é a falha da língua, na 
história (ORLANDI, 1999, p.3).  

 

  Pêcheux, no texto "Sobre os conceitos epistemológicos da Análise de 

Discurso", refere que todo sujeito experimenta em sua vida (em seus gestos e 

palavras mais cotidianas) esse tropeço. 

  
O lapso é completamente diferente do fracasso de um comportamento 
ou um comportamento fracassado, constitui a estranheza familiar à 
qual todo sujeito humano é confrontado. E ainda aí não é preciso ser 
“especialista” para saber alguma coisa disso: é até mesmo uma 
desvantagem (PÊCHEUX [1983] 1999, p. 4).  

 

Se pensarmos o enunciado em pauta em relação à língua inscrita na 

história, o mesmo pode ser compreendido como um equívoco. Ou seja, os 

sentidos produzidos pelo sujeito não cabem ou não são compatíveis com a 

posição ocupada pelo sujeito candidato, que não deveria “brincar” ou fazer 

piadas com uma questão tão importante como a do piso salarial para os 

integrantes do magistério.  
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Sartori, ao tentar se desculpar pelo feito, assumiu que foi um equívoco de 

sua parte, tentando negar a acusação de ofensa e descaso com o magistério. 

Como o equívoco se dá a partir da inscrição da língua na história, o que emerge 

é a historicidade da posição-sujeito. Vale lembrar que, “o sujeito diz sem, de fato 

dizer, apresentando-se dividido entre seu desejo de dizer e sua necessidade de 

recalcar” (INDURSKY, 1990, p. 118).  

Esse jogo que escapa ao sujeito entendemos como resultante do 

processo de identificação com o domínio no qual se inscreve. Efeitos de sentidos 

relacionados ao seu pertencimento emergem no discurso, mostrando sua 

posição alinhada aos saberes defendidos pelo liberalismo econômico, corrente 

de pensamento onde contam mais os resultados financeiros esperados do que 

o bem-estar dos sujeitos envolvidos nesse processo. 

No entanto, o que podemos observar no enunciado que denominamos de 

“Episódio do piso no Tumeleiro” é que o sujeito enunciador formula seu dizer 

também a partir de outros dizeres interdiscursivos, que se relacionam com a 

formação discursiva na qual está inserido, a partir de recursos que ilusoriamente 

acredita que os aciona por sua livre escolha (marketing e propaganda política), 

contudo, algo lhe escapa, fere a rede de sentidos na qual se apoia, causa 

estranhamento e inclusive transtornos.  

Não podemos deixar de mencionar que, em alguma medida, está 

presente a ilusão do sujeito preconizada na AD, a ilusão que o sujeito possui de 

ser a origem do que diz e de ter o controle sobre o sentido. Na teoria do discurso, 

Pêcheux (2010b, p. 165) trata esses sentimentos como ilusórios, apresentando 

para maior esclarecimento os “esquecimentos 1 e 2”. 

Os equívocos manifestos na língua ocorrem com muita frequência no dia 

a dia das pessoas e podemos dizer também que, na mesma frequência, as 

pessoas tendem a acreditar que se trata apenas de um simples engano. 

Pensamos que poderíamos dizer de outro modo: o que é constitutivo do sujeito 

falou, ainda que sob a forma do desconhecimento, o que irrompe, interrompe a 

ordem que é esperada no discurso do sujeito.  

Para esta análise, especificamente, o que nos interessa é a afirmação de 

que não há acaso; por trás desta aparente interrupção casual existe um efeito 

de sentido identificável e relacionado às formações ideológicas. Compreender 

qual o papel da linguagem em relação ao sujeito se faz uma necessidade; e nisso 
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Orlandi nos ajuda: “Pelo caráter material, os homens se organizam na sociedade 

para produção e reprodução da vida; pelo caráter histórico, sabemos como se 

organizam no curso da história. Qual é, aí, o lugar da linguagem?” (ORLANDI, 

2016, p. 12). 

Podemos, então, responder que a linguagem em AD é concebida em sua 

relação com a exterioridade, portanto, refuta as concepções em que é reduzida 

à expressão do pensamento ou como instrumento de comunicação. A linguagem 

é entendida como um trabalho simbólico em “que tomar a palavra é um ato social 

com todas as suas implicações, conflitos, reconhecimentos, relações de poder, 

constituição de identidade etc” (ORLANDI, 1998a, p.17). 

Neste sentido e partir das citações anteriores, entendemos que o 

enunciado pelo sujeito do discurso, em certa medida, pode ser compreendido 

como uma pista de seu assujeitamento à FD conservadora, portanto, revelando 

um equívoco da língua em relação aos limites impostos pelo seu lugar de 

inscrição. O enunciado pode ser interpretado como revelador da “verdade” que 

é naturalizada para o sujeito. Sua posição de sujeito, no que se refere ao piso 

salarial do magistério, – retomando o que foi dito: o descaso com que as 

questões relacionadas às reinvindicações do magistério –, é  materializado no 

discurso, e sugere a sintonia, alinhamento da posição-sujeito no discurso com a 

forma sujeito da FD conservadora – relação empregado-empregador. Contudo, 

nos parece que tal posição não segue os preceitos do que deveria ser 

dissimulado, no discurso. 

Esse enunciado ainda pode ser compreendido como uma espécie de 

antecipação de como essas questões seriam encaminhadas frente a um possível 

debate, ou seja, é possível compreender o funcionamento do equívoco como um 

adiantamento do ato/da prática política concernente a este domínio de saber. A 

piada com os professores, na época, já poderia ser um indício de qual tratamento 

seria dispensado à categoria durante o período de governo. O que é passível de 

comprovação em função do tempo decorrido em nosso estudo, que tornou 

possível a desagradável apreciação da luta do magistério estadual frente a 

parcelamentos e perdas salariais, seguido de perdas de direitos duramente 

adquiridos, no governo sucessor. 

Cabe um registro: a situação enfrentada pelo magistério estadual, não 

corresponde unicamente à vontade do sujeito do discurso enquanto governador 
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do estado, pesam aí as condições de produção – não se pode negar as 

dificuldades financeiras enfrentadas pelo estado, assim como também a própria 

crise econômica que assola o país. Contudo, o equívoco no dizer do sujeito 

significa, dá pistas de um vir a ser. 

Dando continuidade à nossa proposta de estudo, adentramos no conceito 

de estranhamento, que pode ser entendido como “um elemento da ordem do 

inesperado”, portanto, “há a quebra da ordem esperada” no discurso, 

possibilitando desta forma a produção de um efeito de sentido “um tanto 

desconcertante” e desconfortante. Este desconforto envolve não somente a 

posição-sujeito que enuncia, mas coloca em causa o domínio de saber que 

representa. Para elucidar essa questão, citamos Ernst: 

O estranhamento – estratégia discursiva que expõe o conflito entre 
formações discursivas e consiste na apresentação de elementos 
intradiscursivos – palavras, expressões e/ou orações – e 
interdiscursivos, da ordem do ex-cêntrico, isto é, daquilo que se situa 
fora do que está sendo dito, mas que incide na cadeia significante, 
marcando uma desordem no enunciado. Aqui se dá o efeito de pré 
construído através do qual “um elemento irrompe no enunciado como 
se tivesse sido pensado antes, em outro lugar, independentemente”, 
rompendo (ou não) a estrutura linear do enunciado. Possui como 
características a imprevisibilidade, a inadequação e o distanciamento 
daquilo que é esperado (ERNST, 2009, p. 5). 

 

Portanto, podemos considerar o desastroso enunciado de Sartori como 

algo ex-cêntrico, fora de lugar. Sem dúvida, este foi um enunciado bastante 

polêmico, o qual teve grande repercussão, inclusive levando o sujeito candidato 

a fazer um pedido formal de desculpas aos professores. Esse tema foi retomado 

no programa eleitoral gratuito como modo de desfazer a desordem provocada 

pelo enunciado. Um efeito de sentido pode abalar toda uma rede significante; 

nessa perspectiva, todo e qualquer efeito de sentido que possibilite a 

desindentificação ou contraidentificação do possível eleitorado deveria figurar 

como interditado. 

Contudo, este efeito de sentido inesperado ocorre justamente porque o 

sentido sempre pode ser outro, e também porque o sujeito enunciador não é a 

fonte de seu dizer, já que o intradiscurso é constituído por elementos do 

interdiscurso, os quais já circularam em outros lugares, independentemente, pré-

construídos,  plenos de historicidade, portadores de uma carga semântica que 
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escapa à intenção e controle do sujeito enunciador, comprovando o que Pêcheux 

define como a ilusão de centramento e controle do dizer por parte do sujeito. 

Seguindo nessa perspectiva, nos autorizamos a partir do apresentado por 

Ernst (2009) a compreender o que escapa no discurso do sujeito – "episódio do 

piso na Tumeleiro" – como aquilo que não cabe ser dito no discurso do candidato 

José Ivo Sartori, provocando, portanto, grande estranhamento. É possível que o 

enunciado se constitua tanto como um equívoco da língua inscrita na história 

que se “dá portanto no funcionamento da ideologia e/ou do inconsciente. O 

equívoco é a falha da língua, na história” (ORLANDI, 1999, p.3). Assim, tal 

episódio nada tem a ver com comportamento, ou seja, com o bom humor e o 

gosto por piadas creditado ao sujeito empírico, José Ivo Sartori, mas pode ser 

relacionado à “estranheza familiar” com a qual todo sujeito humano é 

confrontado” (PÊCHEUX, ([1983] 1999, p. 4). Compreendemos que essa 

estranheza familiar pode estar relacionada tanto à instância ideológica quanto 

às formações inconscientes. 

Para Orlandi (2017, p.33), “é na formulação que a linguagem ganha vida, 

que a memória se atualiza, que os sentidos se decidem, que o sujeito se mostra 

(e se esconde)”, contudo, na perspectiva da AD, não se busca uma explicação 

para os sentidos, o que interessa é compreender o seu modo de produção e 

seus efeitos e isso implica em reconhecer “que para o  estudo da significação, 

importa tanto aquilo que é construção como o que é processo de autodestruição 

do sentido [...] a destruição do sentido também é um processo constitutivo da 

linguagem” (ORLANDI, 2012c, p. 2).  

Segundo a mesma autora, a ironia “é um desses lugares em que o 

processo de autodestruição do sentido mostra seu funcionamento” (ORLANDI, 

2012c, p. 2), o qual acreditamos que pode ser pensado em relação à substituição 

de termos e expressões e, consequentemente, na substituição de efeitos de 

sentido em um enunciado, visto que é pelo viés da substituição do sentido que 

se instaura a ironia no discurso. Contudo, esta não deve ser pensada em relação 

à relevância e à “verdade”, pois “nem todo enunciado irrelevante e falso é irônico” 

(ORLANDI, 2012c, p. 13-14). 

De uma forma condensada, mas consistente, Orlandi (2012c) sistematiza 

conhecimentos sobra a ironia. Como bem nos lembra a autora, na perspectiva 

em que estamos inscritos, essa origem mais distante corresponderia à instância 
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ideológica, enquanto a origem mais imediata corresponderia à circunstância 

atual de enunciação e acrescenta “O alvo da ironia é aquilo a que ela faz eco” e 

“O eco não é, pois, mera repetição. É, sobretudo, diferença, discordância, 

dissonância” (ORLANDI, 2012c, p. 14).  

A AD nos permite dispor de métodos e conceitos que tornam possíveis a 

análise de elementos que se encontram fora do nível do enunciado, mas que 

interferem na produção e interpretação do sentido, portanto, refuta a ideia de 

compreensão da ironia como inversão do sentido e afirmação do contrário 

daquilo que é dito.   

Neste sentido, Orlandi propõe conceber o discurso irônico na perspectiva 

discursiva, ou seja, pensando o seu funcionamento e considerando a ironia a 

partir da concepção de B. Alleman, que a compreende como não tendo “a ver 

com a atitude pessoal e arbitrária do autor, mas com um estado de mundo que 

se revela” (ORLANDI, 2012c, p. 25). 

Dito isto, a mesma autora ressalta que não considera a “existência de um 

estado de mundo irônico, já dado, e depois uma maneira de expressá-lo pela 

linguagem, mas um estado de mundo que se diz irônico”, do mesmo modo que 

não postula “a anterioridade nem do estado de mundo nem da forma de discurso: 

são simultâneos e reciprocamente constitutivos” (ORLANDI, 2012c, p. 25). Com 

isso, a autora reforça a ideia de que a ironia não se trata apenas de um “meio 

expressivo”, elas – as ironias – constituem estados de mundo.  

A partir do exposto, a autora conclui que a ironia “não está no locutor, não 

está no ouvinte, não está no texto: está na relação que se estabelece entre os 

três. Mesmo o que não parece irônico, pode sê-lo; depende da relação que se 

estabeleça” (ORLANDI, 2012c, p. 26). 

Ao retomarmos o enunciado em questão, é possível confirmarmos esse 

funcionamento apontado por Orlandi (2012c), ou seja, a ironia não pode ser 

atribuída ao sujeito empírico José Ivo Sartori, assim como não pode ser atribuída 

aos seus interlocutores (professores). A ironia também não está no texto: "O 

piso! O piso eu vou lá no Tumelero (loja de material de construção) e eles te dão 

um piso melhor, né? (risos). Ali tem piso bom, né?". Se pensarmos o “texto pelo 

texto”, não encontraremos nada de estranho aí, pois o Tumelero é uma rede 

conceituada de lojas de material de construção, onde se pode encontrar piso 

bom, de boa qualidade. Mas se formos pensar na relação que se estabelece 
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entre o sujeito-locutor, o sujeito-interlocutor e o enunciado proferido podemos 

chegar a um funcionamento discursivo muito particular.  Comecemos pelo 

enunciado, a partir do qual é possível chegar a tensões circunstanciais (instância 

da enunciação) e sócio-históricas (instância da ideologia). As circunstâncias 

mais imediatas remetem à situação de enunciação: entrevista dada pelo então 

candidato José Ivo Sartori ao Portal Terra, em que foi questionado sobre o piso 

salarial do magistério. Tal resposta gerou polêmica, troca de acusações entre o 

candidato do PMDB (Sartori)56  e o candidato do PT (Tarso Genro)57, e 

indignação por parte dos professores manifestada em nota pelo Cpers58, 

conforme segue:  

O Cpers manifesta estranheza e preocupação com o modo pelo qual o 
candidato tratou o tema do piso salarial dos educadores [...]. 
Acreditamos que esse tema não deve ser objeto de chacota ou 
brincadeiras por conta de quem tem responsabilidade de propor 
alternativas para qualificar a educação e valorizar o trabalho dos 
professores e dos trabalhadores em educação (CORREIO DO POVO, 
20/10/2014). 

 
O enunciado em questão, posto em relação às manifestações surgidas a 

partir dele, pode ser compreendido como um processo discursivo, no qual   

                                                
56 Diante da repercussão, a campanha do PMDB divulgou nota dando sua versão sobre o 
ocorrido: “A campanha esclarece que o candidato José Ivo Sartori, que também é professor, teve 
um trecho de 27 segundos de uma entrevista de 54 minutos retirada de um contexto onde ele 
fazia referência à promessa não cumprida de pagamento do piso salarial dos professores”. No 
texto, Sartori pede desculpas pelo mal-estar causado e reforça o respeito pelos professores, 
“lembrando que quem não respeita o magistério é o Tarso, que assinou a lei e não cumpre ao 
não pagar o piso aos professores” (CORREIO DO POVO, 20/10/2014). Disponível em: 
<https://www.correiodopovo.com.br/not%C3%ADcias/pol%C3%ADtica/afirma%C3%A7%C3%A
3o-de-sartori-gera-pol%C3%AAmica-com-professores-1.155908>. Acesso em 25 de outubro de 
2014. 
57 Em resposta, a direção de campanha do PT afirmou que, em sua manifestação, Sartori tenta 
transferir responsabilidade de uma “declaração infeliz”. “Sartori foi extremamente desrespeitoso 
sobre antiga reivindicação dos professores. Isso não é assunto para piada. Quem tem que dar 
explicações é Sartori, que sequer se compromete a pagar o piso, caso fosse eleito. Esse episódio 
desnuda o personagem incapaz de fazer ataques”, avaliou Carlos Pestana, coordenador da 
campanha de Tarso. Disponível em CORREIO DO POVO, 20/10/2014 
<https://www.correiodopovo.com.br/not%C3%ADcias/pol%C3%ADtica/afirma%C3%A7%C3%A
3o-de-sartori-gera-pol%C3%AAmica-com-professores-1.155908>. Acesso em 25 de outubro de 
2014. 
58 Fundado em 21 de abril de 1945, o CPERS-Sindicato representa mais de 80 mil 
professores(as), funcionários(as) de escola e especialistas da rede estadual de todo o 
Rio Grande do Sul. Desde seu nascimento, manteve-se sempre firme em seus propósitos: 
dignidade e valorização profissional, defesa intransigente da democracia e de uma 
educação pública, universal, laica e de qualidade. É, hoje, o segundo maior sindicato da 
América Latina e uma referência para a luta e a organização de classe no país e no 
mundo. Disponível em: <https://cpers.com.br/organograma/>. Acesso em 26 de fevereiro de 
2020. 
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joga-se com a relação entre o estado de mundo tal como ele se 
apresenta já cristalizado – os discursos instituídos, o senso comum – 
e outros estados de mundo. Essa é uma característica básica da ironia. 
Não se trata, pois, de um mero jogo de oposição, ou seja, de se dizer 
o contrário do que se pensa. A diferença vai muito mais além e significa 
multiplamente. Ao considerarmos a ironia como tipo de discurso, 
negamos que ela seja um desvio: ela é o próprio lugar do 
estabelecimento de um processo de significação que chamamos 
irônico. Esse lugar incorpora a menção ecoica que mostra, com sua 
forma própria e específica, a relação entre o mesmo e o diferente, o 
fixado e o possível (ORLANDI, 2012c, p. 26). 

 

 No caso em análise, o discurso instituído seria a reivindicação e 

necessidade de valorização dos trabalhadores em educação, por meio da 

instituição de um piso salarial digno para a categoria; um outro estado de mundo 

seria a instauração de um outro discurso, para o qual tal reivindicação seria 

inapropriada ou irrelevante. Podemos observar que entram em jogo/em choque 

saberes de duas formações discursivas distintas.  

 Entendemos que pensar em um enunciado ecoico na perspectiva 

discursiva é compreender que a maior parte de sua relevância não está no que 

está sendo dito (no Tumelero tem piso bom), mas está na possibilidade de 

apreender pelo enunciado a posição-sujeito instaurada no discurso. Pela 

irrupção de um elemento heterogêneo (manifestado pela menção ecoica), no 

processo da significação irrompe o que não deve ser dito e, por isso mesmo, 

instaura-se a dissonância/o conflito próprio do discurso irônico. 

Para Orlandi (2012c, p. 34), “A ironia é um, mas certamente existem vários 

modos de significar que constituem esse processo linguístico de destruição do 

sentido” e por isso mesmo produz estranhamento. Nesse caso, surge a partir de 

um efeito material que se realiza nesse modo particular de enunciação, que é o 

discurso irônico que faz emergir a posição-sujeito do sujeito enunciador.  

Compreendemos que o enunciado mostra que estão em jogo diferentes 

redes de significância e, ainda que imaginariamente o sujeito proceda “novas” 

delimitações ao dizer, essas decorrem da resistência ao efeito de sentido 

antagônico, que se materializa por meio do dizer irônico, produzindo turbulência 

e deslocamento no processo discursivo. A única certeza possível é a de que são 

incontáveis os modos do dizer e do não dizer, mas sobre estes o sujeito 

enunciador não tem controle.  
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Resumidamente, podemos colocar que o que escapa ao sujeito é 

justamente o ponto em que ele é capturado pela ideologia, o que faz com que se 

identifique à FD conservadora e se desidentifique à FD progressista. O que 

escapa não é contradição, já que não se contrapõe ao saber que constitui o 

sujeito, assim como também não deve ser entendido como o oposto do que o 

sujeito queria ter dito, mas é um dizer que traz as marcas da constituição do 

sujeito.  

O discurso irônico funciona aqui como um espaço de instabilidade que se 

abre para um sentido que cabe na FD do sujeito político, mas que não caberia 

dizer. Permite a localização do sujeito enunciador na FD que o determina e 

provoca a movimentação dos sentidos.  

Passemos, agora, aos enunciados selecionados no período de pós-

eleitoral. 

 

6.6 Escape e identificação no jogo discursivo 
 

 Uma reportagem veiculada na mídia eletrônica, sobre Sartori, salienta que 

“conhecido pelo bom humor, o político tem se mostrado irritado nas últimas 

aparições públicas” e “expressões podem aumentar ansiedade e criar clima de 

pânico”, sugerindo que houve um deslocamento no discurso do sujeito. Ou seja, 

um discurso fraternal, com forte apelo representativo e emocional, que visa 

sensibilizar seu interlocutor, deriva para, sem apelo emocional.  

Para essa análise, selecionamos duas sequências discursivas a partir de 

enunciados proferidos pelo então governador eleito José Ivo Sartori.Comecemos 

com a SD8.  

SD8 

O ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL ESTÁ NA UTI, EM FASE 
TERMINAL[...] ENTÃO A ESSE ESTADO PRECISA SER ADMINISTRADO 
UM REMÉDIO AMARGO 

  

Tal sequência discursiva59 faz parte do discurso pós-eleitoral adotado pelo 

governador, após o primeiro parcelamento de salários do funcionalismo 

                                                
59 Sequência discursiva recortada da mídia eletrônica. Disponível em: 
<http://zh.clicrbs.com.br/rs/noticias/noticia/2015/09/analise-de-discurso-de-sartori-mostra-que-
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estadual, em 12 de setembro de 2015, momento em que o Estado atravessa 

uma de suas mais graves crises. Entre consultores, professores, cientistas 

políticos e especialistas em comunicação e gestão de crise, o consenso é de que 

o tom das declarações aumenta a ansiedade e gera um clima de pânico na 

população. 

As movimentações do discurso do sujeito demonstram que o processo de 

significação é histórico e que as formulações tomam forma e sentido em meio às 

formações/transformações das condições de produção do discurso. Nesse vai e 

vem dos sentidos, o sujeito deixa traços de sua filiação/pertencimento bem como 

do que determina suas práticas discursivas, ainda que essas sejam provisórias. 

Estamos entendendo por movimentações discursivas as materialidades 

desviantes/cambiantes entre um discurso e outro, isto é, entre o discurso do 

antes (do candidato) e do depois (do governador), os quais monstram que o 

discurso do sujeito se movimenta entre diferentes lugares sociais. Esse sujeito 

enunciador muda de posição-sujeito quando passa a enunciar do lugar social de 

governador, e, assim, movimenta sentidos. A movimentação entre os diferentes 

lugares/posições60 deixa pistas de sua determinação, a qual é histórica.  

O Rio Grande do Sul, segundo o discurso do sujeito enunciador, requer 

medidas para o enfrentamento da crise, entre elas a redução dos gastos 

públicos; mas quando essas medidas atingem principalmente determinadas 

categorias, é possível compreender que as alegorias não são para todos. 

Portanto, esse ponto de vista, que requer o “sacrifício” de determinados atores 

da cena política, aponta para uma interpretação em determinada direção, e, 

assim, o enunciado é tomado como verdade pelo enunciador, mesmo que as 

condições de produção de seu discurso tenham como pano de fundo indícios 

talvez da maior crise econômica e financeira que o Rio Grande do Sul já 

enfrentou. A ideia de crescimento do estado e melhorias na vida do povo gaúcho 

parece não ser coerente com o momento vivenciado. No entanto, vimos o 

                                                
expressoes-podem-aumentar-ansiedade-e-criar-clima-de-panico 
4846433.html#showNoticia=SzNqZyYhUEEzODEyODQ3NjExODY2NTEzNDA4UzFcMzAwMTg
3MjU3NDI3MDkwMjQwODxjODE0OTIwOTQ2NDA4NjQ2MjQ2NDBzPVFCU0xEXC5YOzV7JEF
yTjk>. Acesso em 18 setembro de 2015. 
 
60Orlandi (2017, p. 75) nos lembra que “as posições-sujeito correspondem a lugares sociais, no 
entanto, projetados, por formações imaginárias no discurso”, deste modo, não são os lugares 
empíricos que funcionam no discurso, mas as posições-sujeito. 
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espetáculo e sabemos exatamente como ele foi montado, embora tenhamos 

continuado a assistir pacientemente os efeitos de sentido produzidos por ele. 

Trata-se do cinismo no discurso político. 

Estamos compreendendo o cinismo não como manobra, Arendt, em 

Verdade e Política, esclarece que 

 
a época moderna acredita que a verdade não é nem dada, nem 
revelada ao espírito, mas produzida por ele” e faz a diferenciação entre 
verdades da razão (as verdades matemáticas, científicas e filosóficas) 
e verdades de facto (relativas a fatos e acontecimentos), demonstrando 
que essas são mais vulneráveis que as da razão. Isto porque os fatos 
e os acontecimentos “que são sempre engendrados pelos homens 
vivendo e agindo em conjunto – constituem a própria textura do 
domínio político” [...] São efetivamente muito tênues as possibilidades 
que a verdade de facto tem de sobreviver ao assalto do poder; ela corre 
o constante perigo de ser colocada fora do mundo, através de 
manobras, não apenas por algum tempo, mas, virtualmente, para 
sempre (ARENDT, [1968] 1995, p. 14-15; grifos da autora). 

 

Como fatos e acontecimentos são frágeis, “ocorrem no campo 

perpetuamente modificável dos assuntos humanos, no seu fluxo em que nada é 

mais permanente que a permanência, relativa, como se sabe, da estrutura do 

espírito humano” (ARENDT, [1968] 1995, p.15), as verdades do sujeito vão 

sendo construídas em suas relatividades. Isso nos permite compreendê-lo 

também como cínico. Para a autora, “a falsidade deliberada, a vulgar mentira, 

desempenha apenas seu papel no domínio dos enunciados de facto” (p. 16). É 

possível pensar que a falsidade/o cinismo foi reduzido à “simples opinião, 

apresentada como equivalente da ilusão, e é esta degradação da opinião que dá 

ao conflito a sua acuidade de política; porque a opinião e não a verdade, é uma 

das bases indispensáveis de todo o poder” (ARENDT [1968], 1995, p.17). E é 

com essas bases que o poder joga, trava suas lutas para a obtenção do apoio 

daqueles que são do mesmo parecer/opinião. 

O discurso pré-eleitoral, que privilegiava a comunhão e a união, migra 

para um discurso determinado, o discurso médico, um discurso especializado, 

técnico que preconiza fazer o que precisa ser feito, ainda que isso seja o oposto 

do proferido na campanha eleitoral (derrubando a máscara do cinismo), mesmo 

que com isso se estabeleça o conflito e a resistência. Após a campanha, o 

discurso é outro e justifica a necessidade de “administrar um remédio amargo”, 

para um paciente que está na “UTI, EM FASE TERMINAL” (o RS). E, nesse 
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contexto, houve o aumento de impostos – ICMS –, e também o parcelamento 

dos salários, o não pagamento de direitos trabalhistas, as propostas de 

privatizações, a ameaça de desemprego. Resta a pergunta: E onde fica a cultura 

da paz?  

Para Arendt ([1968] 1995, p. 18), a opinião opera sobre a forma da 

retórica, através da qual o demagogo, como diríamos hoje, persuade a multidão. 

E não seria isso que está acontecendo em nosso cenário político? Isso não nos 

é familiar? 

Ainda que essa estratégia discursiva nos seja familiar, não deixa de se 

mostrar como um “estranho processo de relação com o outro, ao conjugar redes 

de memória dessemelhantes na linearidade significante”. Neste estudo 

especificamente, o discurso do sujeito associa elementos pré-construídos 

ligados ao discurso médico, ao discurso político-partidário proferido no pós- 

eleição; o  movimento de sentidos  podem ser compreendidos, portanto, como 

“um trabalho de simulação ou deformação de sentidos” (ERNST, 2020). 

Na perspectiva da AD, não há ciência neutra, portanto, podemos pensar 

que a verdade da ciência não é pura, é incompleta, da ordem do não-todo, e as 

opiniões, as paixões e os interesses humanos são diferentes e variáveis, o que 

em certa medida, justifica/possibilita que o efeito de simulação se instaure no 

discurso político, pelo viés de um funcionamento discursivo que lhe confere “o 

caráter de artificialismo e de engodo ao referido discurso” (ERNST, 2019, p. 119). 

Contudo, essa variabilidade está sujeita a limites, ou seja, definem o que 

pode e não pode ser dito, o que pode colaborar para que o sujeito “pense uma 

coisa e diga outra”, prática essa que pode encorajá-lo à prática discursiva cínica. 

Aqui, entram em jogo também as noções de “antecipação” e “formações 

imaginárias”, propostas por Pêcheux, já na primeira fase da AD (AAD69). 

Podemos concluir, ainda que provisoriamente, que as movimentações 

discursivas e os efeitos de sentido produzidos pelo discurso do sujeito o levaram 

à posição de governador do estado do Rio Grande do Sul. Contudo, essas 

mesmas movimentações discursivas, materializadas em seu discurso, o levaram 

também a enfrentar grande resistência, na forma de manifestações 

(principalmente do funcionalismo público), tais como a veiculação de charges na 

mídia impressa e eletrônica. O que nos possibilita pensar que uma postura cínica 

pode produzir uma postura crítica por parte da sociedade sul-rio-grandense. Vale 
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lembrar o que Ernst (2018) considera sobre a distinção entre cinismo (cynicism) 

e cinismo (kynicism): 

 
No cinismo (cynicism), embora o sujeito tenha perfeito conhecimento 
da distância existente entre a máscara ideológica e a realidade social, 
ele insiste no uso da máscara. Em outras palavras: não há mais 
ingenuidade, pois o sujeito tem plena ciência dos interesses 
subjacentes a uma universalidade ideológica, mas não abdica de seus 
pressupostos. É interessante distinguir essa postura cínica − cynicism 
− do que Sloterdijk (2012) chama de cinismo − kynicism −. O cinismo 
(kynicism) diz respeito à recusa pelo povo da cultura oficial através da 
ironia e do sarcasmo, expondo-a ao ridículo. Ao tom grave e solene da 
ideologia oficial, sobrepõe-se a banalidade cotidiana com o fito de dar 
visibilidade aos interesses egoístas, à violência e às reivindicações 
brutais do poder (ERNST, 2018, p. 9). 

 

Parafraseando a autora, pensar em compreender o funcionamento do 

discurso político de Sartori implica considerar necessariamente o caráter cínico 

de seu funcionamento. É possível compreender que as práticas discursivas do 

sujeito enunciador do discurso convergem para a criação de efeito de sentidos, 

nesse momento histórico singular.  

Tais práticas possibilitam que opiniões possam ser tomadas como 

“verdades óbvias” ou “evidências naturais”, pelo efeito ideológico do sentido 

sempre-já-lá. Ou seja, prevalece a lógica de legitimação da relação de 

dominação: quanto mais dissimulada, melhor. Portanto, o dizer político de José 

Ivo Sartori não se afasta da forma cínica caracterizada pelo "mentir sob o disfarce 

da verdade" (ŽIŽEK, 1996, p. 14). Tal processo ocorre sob a forma  de 

substituição de um discurso político-partidário por um discurso ligado à ciência. 

Desvia-se a atenção para o sintoma e o remédio, omitindo-se a causa. Numa 

(des)ordem de significantes se produz discursivamente efeitos de sentido que 

acabam por encobir o que deseja esconder (as mazelas enfrentadas pelo PMDB 

no momento político em questão). 

O cinismo pode ser entendido, aqui, como um modo muito particular do 

dizer político de Sartori, em que está presente o falseamento da palavra ou a 

sonegação da verdade. Contudo, não é privilégio do discurso político de Sartori 

na campanha de 2014 estar investido na forma cínica, e até mesmo acreditamos 

que seria injusto se nos referirmos aos discursos políticos-partidários da 

atualidade como discursos cínicos. Parece-nos que o cinismo, ainda que sob 
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diferentes roupagens, desde um sempre já- já, esteve presente neste universo 

discursivo. 

Seja como tentativa de produção de “efeitos de verdades”, seja pelo 

“falseamento da palavra”, seja pelo “mascaramento” das “reais” condições de 

produção do discurso, seja pela “omissão” de fatos ou de significantes que 

poderiam materializar “a verdade”, “não importa o que”, o que há de se 

considerar é que tanto os elementos oriundos do discurso, quanto os traços do 

que determina o sujeito são incorporados ao discurso e dissimulados, 

aparecendo como um simples já dito. 

E, para finalizar, colocamos que a falta de correspondência com a 

“verdade”, o disfarce, a falsidade, a artificialização das condições reais de 

existência em sociedade constituem a base do discurso político-partidário.    

 

 Passemos à sequência discursiva número 9. 

 

SD9 

 PMDB gaúcho, aqui é diferente. 

 

 Na página61 do partido PMDB na internet, circula a informação de que 

desde o dia 07 de junho de 2017 o PMDB-RS veicula suas principais bandeiras 

na televisão e em rádios do estado. Para isso, conta com dez inserções62 com 

trinta segundos de duração cada, em que o governador José Ivo Sartori fala 

                                                
61 Disponível em <http://pmdb-rs.org.br/fl_adm/newsletter_vis.php?idnews=790>. Acesso em 26 
de janeiro de 2019. 
62 Disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=1bly62JKi7Q&feature+youtu.be> 
INSERÇÃO 01: ... JUNTAS, COM O PMDB, ESTAMOS CONSTRUINDO O RIO GRANDE QUE 
QUEREMOS PARA TODOS.  <https://www.youtube.com/watch?v=Y5qfSoI8ypw>  INSERÇÃO 
02: ...NÓS TEMOS UM GRANDE FUTURO PELA FRENTE, MAS PARA CHEGAR LÁ 
PRECISAMOS TER CORAGEM PARA CONTINUAR AS MUDANÇAS. Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=NJ8JRdBVcxU&feature=youtu.beI>; INSERÇÃO 03: 
“VAMOS CONTINUAR AS MUDANÇAS DO MESMO JEITO, COM VERDADE E TRABALHO”. 
Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=nn6TYBynASE&feature=youtu.be>; 
INSERÇÃO 4: “VAMOS JUNTOS CONTINUAR FAZENDO O QUE É PRECISO SER FEITO 
PARA MELHORAR A VIDA DE TODOS SOBRE A PRIVATIZAÇÃO OU FEDERALIZAÇÃO DA 
SULGAS, CEEE E CRM”. Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=ghlByJAz2Fo&feature=youtu.be>; INSERÇÃO 05: “SE 
QUER M ESTADO VOLTADO PARA POUCOS OU UM ESTADO QUE FAÇA O QUE 
REALMENTE PRECISA PARA ATENDER PRINCIPALMENTE AOS MAIS HUMILDES”. Acesso 
em 17 de junho de 2017. 
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sobre os avanços e desafios do Rio Grande do Sul e apresenta à sociedade os 

projetos do partido com a temática: PMDB gaúcho, aqui é diferente. 

 Oliveira (2017), referindo-se às peças publicitárias, afirma: 

 
Apostam que o fato de não estar sob investigação na Lava-Jato será 
um diferencial competitivo para Sartori, embora o PMDB esteja 
mergulhado no escândalo. Um sinal de que a estratégia é se descolar 
do PMDB nacional apareceu na propaganda partidária exibida nos 
últimos dias. O governador ocupou a maior parte do tempo e todos os 
comerciais, inclusive os que não eram protagonizados por ele 
terminavam com a mesma frase: "PMDB gaúcho: aqui é diferente"63 

 Outro jornal de grande circulação no estado – Correio do Povo – veicula 

a seguinte notícia: “Postura do PMDB-RS gera constrangimento interno”, e logo 

após complementa: “Na hora de maior crise do governo Temer, inserção política 

do partido no Estado exalta “diferenças”64.  A mesma matéria jornalística traz 

mais pronunciamentos a respeito do enunciado “PMDB gaúcho: aqui é 

diferente”, os quais se acham transcritos no Anexo C.  

 
No mesmo momento em que a cúpula do PSDB decide manter o apoio 
para que o presidente Michel Temer permaneça no Palácio do 
Planalto, uma propaganda institucional divulgada esta semana no RS 
ameaça levar o PMDB gaúcho a um racha interno inesperado. Na peça 
publicitária que está indo ao ar desde terça-feira, veiculada em 
inserções de TV e em redes sociais, o governador José Ivo Sartori 
afirma que “o PMDB daqui é diferente”. A afirmação tem sido 
interpretada por aliados de Temer como inadequada. 
O deputado federal Darcísio Perondi (PMDB), um dos mais vigorosos 
defensores das políticas de Temer, afirmou que não concorda. “Fui 
informado sobre esta propaganda por um assessor. Fiquei surpreso e 
não gostei”, indicou Perondi, de forma taxativa. Para ele, o governo 
Temer tem mantido esforço por austeridade no país, semelhante ao 
adotados por Sartori no Estado. “O PMDB nacional até imitou Sartori 
nisso. Prefiro não comentar mais, pois não assisti à propaganda e não 
sei por que eu não fui comunicado antes”, disse Perondi. 
Para o ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, Osmar Terra 
(PMDB), não há como desvincular o eventual sucesso do governo de 
Sartori das políticas nacionais do PMDB. “O Regime de Recuperação 
Fiscal oferecido pelo presidente ao governador Sartori é uma 

                                                
63 Disponível em <http://zh.clicrbs.com.br/rs/opiniao/colunistas/rosane-de-
oliveira/noticia/2017/06/pecas-da-sucessao-estadual-comecam-a-se-movimentar-
9818186.html>. Acesso em 17 de junho 2017. 

64 Disponível em 
<http://www.correiodopovo.com.br/Noticias/Politica/2017/6/620586/Postura-do-PMDBRS-
gera-constrangimento-interno>  Acesso em 20 de junho de 2017. 
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negociação de pai para filho. Com ele, o Rio Grande poderá chegar ao 
final deste ano saindo do fundo do poço”, argumentou. 
O ministro disse acreditar que Sartori transmite imagem de honradez 
e seriedade, mas analisou que a adesão ao regime federal é 
fundamental para fortalecer eventual candidatura de Sartori à reeleição 
para o Piratini em 2018. No entanto, Terra considerou que seu partido 
costuma assumir postura “mais independente no Estado gaúcho”. 
“Não votei no Temer, porque não votei na Dilma Rousseff (PT). Sou 
ministro porque agora temos outra conjuntura. O governo Michel é o 
governo possível. Se houver algum problema ético intransponível, 
teremos que encontrar um outro caminho para o país”, justificou Osmar 
Terra. 
O presidente do PMDB no Estado, deputado federal Alceu Moreira, 
reconheceu que a estratégia de propaganda institucional adotada pelo 
partido pode gerar “uma conotação indesejada”. Desde a semana 
passada, Sartori ocupa o espaço de inserção na TV em que diz “o 
PMDB daqui é diferente”. O discurso tem causado controvérsia, 
sobretudo onde peemedebistas são atingidos por denúncias. 
“Não queremos dizer que o PMDB daqui é melhor ou pior. Temos é um 
jeito diferente de fazer as coisas”, contemporizou. Para Moreira. 
“Alguns podem fazer uma leitura de que é soberba dos gaúchos. 
Talvez este discurso seja lido de maneira diferente em São Paulo, no 
Rio de Janeiro ou outro Estado”, admitiu. 
Ele defendeu a tática de colocar as estatais CEEE, CRM e Sulgás à 
disposição para serem federalizadas como garantia para que o Estado 
acesse financiamento associado à dívida com a União, pelo Regime 
de Recuperação Fiscal do presidente Michel Temer. “O ativo de hoje 
vai virar passivo, mas a oposição tem barrado a iniciativa do 
governador. No ano que vem, teremos outra presidência na 
Assembleia, sem a patrulha ideológica do PT”, criticou. 
Moreira revelou que trata a candidatura de Sartori à reeleição como 
“natural” e disse que o governador detém qualidades que podem ser 
vistas como “verdadeiras relíquias na política, como coragem e ética”, 
concluiu. Na recente viagem ao Japão, Sartori chegou a ser 
questionado sobre concorrer no ano que vem. Desconversou em todas 
as ocasiões. “Não é o momento de falar disso”, respondia, lembrando 
que a convenção do PMDB ocorrerá apenas no ano que vem. 
O deputado estadual Tiago Simon (PMDB) sustenta que o partido 
possui uma postura histórica distinta da estrutura nacional. “Isso se 
moldou sob a liderança de pessoas como o senador Pedro Simon, mas 
foi se perdendo ao longo do tempo”, apontou o deputado. Para ele, 
Sartori detém qualidades que o credenciam a concorrente para 
reeleição. “Por isso, não deve submergir dentro dessa tragédia 
nacional”, analisou. 
Tiago Simon refutou a tese, recentemente adotada por 
peemedebistas, de que existe uma “conspiração” contra Michel Temer. 
“Não é útil para o partido a tentativa de defender Temer 
desqualificando a Lava Jato, que é um patrimônio brasileiro” 
(CORREIO DO POVO, edição de 20 de junho de 2017. Grifos do 
autor). 

 

 Cabe salientar que o enunciado “PMDB gaúcho, aqui é diferente” é o único 

enunciado analisado neste tópico, os recortes de entrevistas anteriormente 

citados, acrescentam informações a nossa interpretação. Ao confrontá-los é 

possível compreender que os mesmos revelam diferentes posições-sujeito no 

mesmo domínio de saber, reforçando a tese de que a FD é heterogênea, ou seja, 
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as formações discursivas são constituídas pelas diferenças, pelas contradições, 

pelo movimento (ORLANDI, 1998, p.13). Uma leitura possível do enunciado é 

que o PMDB gaúcho é diferente aqui, “em solo rio-grandense”, o que de certa 

forma afeta não só os sujeitos não gaúchos filiados ao partido como os sujeitos 

PMDBistas gaúchos que se encontram fora do estado (leia-se): que praticam 

uma atividade política não condizente com “o jeito diferente65 de fazer as coisas” 

que o PMDB gaúcho tem. O mal-estar, portanto, é gerado dentro e fora do 

território gaúcho. O enunciado em análise, particularmente, mostra que a 

posição ocupada pelo sujeito enunciador é explicitada por meio das vozes que 

se fazem presentes em sua voz. Ou seja, o discurso outro emerge no discurso 

do sujeito enunciador, no entanto, essa não é qualquer voz, mas a voz de outro 

sujeito, que ocupa uma posição ideológica antagônica a dele que se materializa 

no fio discursivo. Antagônica porque consideramos que movimenta sentidos que 

são interditados ao sujeito enunciador. 

 Poderíamos perguntar qual a motivação para que isto aconteça? Por que 

o sujeito enunciador desvia seu (per)curso e transita em lugares que não lhe são 

autorizados? Por que ele está onde não o esperam? Que efeitos de sentido aí 

são produzidos? Por que altera seu lugar de fala? 

 Considerando o fato de que o sujeito enunciador está inserido em uma 

conjuntura sócio-histórico-ideológica, que corresponde às condições de 

produção de seu discurso, as quais são relevantes, na medida em que colocam 

em relação o sujeito enunciador e a situação da enunciação, o que se pode 

compreender é que não está havendo uma identificação plena do discurso do 

sujeito com a forma sujeito que rege a prática discursiva no interior do partido. O 

efeito de sentido produzido pelo discurso é que há uma diferença na prática 

política PMDBista realizada no Rio Grande do Sul. Quando no discurso é dito 

que aqui é diferente, podemos entender que o que está acontecendo lá não é o 

mesmo que está acontecendo aqui. Se em outros lugares o partido está 

envolvido em escândalos de corrupção, aqui não está acontecendo isso. Sem 

                                                
65 Esse “jeito diferente de governar” do PMDB gaúcho nos parece que tem muito a ver com a 
posição de sujeitos no interior do partido: Ulysses Guimarães, uma referência nacional, e Pedro 
Simon, uma referência gaúcha de comprometimento e seriedade. Com certeza há outros nomes 
que poderiam ser citados, porém essas duas posições são representativas do modo como 
estamos dando sentido ao enunciado “PMDB gaúcho, aqui é diferente”.  
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restabelecer a relação do enunciado com suas redes de significações, pouco ou 

quase nada é possível apreender.   

 Primeiramente, fazemos a seguinte indagação: o PMDB gaúcho é 

diferente em quê? Pois a suposta diferença não está explicitada, permitindo que 

o interlocutor faça o preenchimento dessa lacuna. O que pela própria estrutura 

do enunciado se pode compreender é que o PMDB gaúcho é diferente do PMDB 

nacional do PMDB de outros estados brasileiros. Mas essa diferença não 

explicitada porque gerou tanto descontentamento? Por que faria sentido? Se 

considerarmos apenas a estrutura, não sabemos que diferença é essa. Contudo, 

se considerarmos também o acontecimento (PÊCHEUX, 1990), perguntando se 

é possível que esse enunciado responda a algo ou a alguém, começam a surgir 

as primeiras pistas. Restaurando-lhe a discursividade, a inscrição da língua na 

história, aos poucos o funcionamento discursivo deste enunciado vai fazendo 

sentido a partir de nosso exercício de compreensão. Considerando, pois, o 

funcionamento discursivo, à generalidade que caracteriza o enunciado em 

questão, propomos a seguinte paráfrase: "PMDB no Rio Grande do Sul é 

incorruptível", em que procedemos à substituição do dêitico "aqui" pela 

denominação do estado e do adjetivo "diferente" pelo adjetivo "incorruptível". 

Mas esse modo de dizer não poderia ser enunciado, porque colocaria em xeque 

a "unidade" (pseudo) do partido e estaria admitindo a corrupção dentro dele. O 

que podemos apreender é que o enunciado em questão, ainda que genérico, 

sem endereçamento definido, refere-se indiretamente às acusações de ilicitudes 

sofridas pelo PMDB e divulgadas em diferentes mídias e quaisquer outros meios 

de circulação de discursos políticos. Os implícitos que a paráfrase coloca, 

através das substituições operadas, são perfeitamente recuperados pela ação 

da memória discursiva. 

 Remetendo, pois, o enunciado às condições de produção é possível 

apreender que efeitos de sentido ele produz, mesmo sob a forma de implícitos, 

conforme apresentamos acima. É importante considerar que a falta de 

credibilidade no campo político partidário é um processo que parece se instaurar 

a partir de 2005 com o escândalo do mensalão, com as manifestações de junho 



192 
 

de 2013, ainda que estas se dissessem apolíticas; com o escândalo do petrolão66 

e tantos outros, tendo, entretanto, seu ápice garantido pelas diversas fases da 

operação Lava a Jato, citadas quase que diariamente nas mais diferentes mídias 

do país.  

 O ambiente de concorrência em que as mídias se encontram inseridas, 

entre outros fatores (incluindo os políticos também), contribui para a constituição 

de um contexto em que se “privilegiam os efeitos de anúncios espetaculares” 

(COURTINE, 2006, p. 141). Um dos recursos midiáticos que se tem 

acompanhado na atualidade, e empregado com bastante intensidade, é a 

orquestração das informações.  

 Domenach (1963) desenvolve as principais leis do funcionamento da 

propaganda política, suas “regras de uso”, entre as quais está a Lei de 

Orquestração, que pode ser entendida como a repetição incansável das ideias 

simplificadas, através de formas diversas e em todos os meios possíveis, para 

que o receptor se veja cercado por elas. Incluindo também o desenvolvimento 

de diferentes versões para que todos os tipos de público compreendam 

plenamente o que está sendo afirmado (DOMENACH, 1963, p.40-45). 

 Nessa perspectiva, a função essencial da propaganda é garantir a 

permanência de um tema que não se torne cansativa, para isso conta com a 

variabilidade dos dispositivos de representação. Ou seja, faz-se efetiva por meio 

de recursos como “O estribilho, a repetição, as imagens atraentes” 

(DOMENACH, 1963, p. 5). 

 É possível compreender que um funcionamento semelhante se dá em 

relação aos escândalos políticos, ou seja, “a orquestração dos escândalos 

encoraja o cinismo da opinião e preside o desenvolvimento de uma cultura da 

desconfiança em relação às pessoas públicas” (COURTINE, 2006, p. 143). Esse 

funcionamento se agrava com a constante divulgação de corrupção, 

aumentando o descrédito na política e em seus agentes, “a noção de informação 

perde sua referencialidade e a realidade política se enfraquece” (COURTINE, 

2006, p. 142).  

                                                
66 Esquema bilionário de corrupção na Petrobras, ocorrido durante o governo Lula e Dilma, que envolvia 
cobrança de propina das empreiteiras, lavagem de dinheiro, evasão de divisas e superfaturamentos de 
obras contratadas para abastecer os cofres de partido. Entre as empresas, destacam-se: Odebrecht, 
Andrade Gutierrez, UTC, OAS, Camargo Corrêa, Queiroz Galvão, Galvão Engenharia, Mendes 
Júnior, Engevix, Toyo Setal. 
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 A orquestração dos escândalos contribuiu fortemente para que o efeito de 

desgaste imagético se instaurasse no partido, ou seja, compreendemos que o 

sujeito enunciador do discurso está frente à realidade política de 

enfraquecimento do partido a que pertence, no caso, o PMDB, e não quer sua 

imagem ligada a ele. Daí os termos genéricos, sem referentes explícitos. O 

enunciado proferido “PMDB gaúcho, aqui é diferente” poderia hipoteticamente 

ser compreendido como uma resposta do sujeito do discurso ao que é 

apresentado na mídia em relação às mazelas e corruptelas que ocorrem em seu 

âmbito, numa tentativa de anulação dos efeitos de sentido pejorativos, mas caso 

se aceite essa possibilidade de interpretação, o efeito de sentido constitui-se no 

inverso do pretendido.  

 Esse gesto do sujeito do discurso está firmemente pautado naquilo que 

Pêcheux (AAD69) denominou de formações imaginárias. O sujeito, 

imaginariamente prevendo que os efeitos de sentido que circulam (acusações 

de corrupção, desvio de dinheiro público) podem afetar a sua imagem, antecipa-

se e enuncia o que julga que seu interlocutor espera: o seu partido é diferente, e 

é diferente porque é/ está no Rio Grande do Sul. E, a partir disso, instaura-se a 

polêmica e a tensão, no âmbito da FD. 

 Indursky (2005, p. 11) nos chama atenção para o fato de que a Formação 

Discursiva, assim como o discurso, “é lugar de tensão e não apenas de 

segurança”, já que o sujeito do discurso pode “apropriar-se de saberes alheios e 

inseri-los no âmbito de uma FD”. A autora ainda afirma que, para “continuar 

trabalhando com a noção de FD, é preciso suportar expor-se à diferença” 

(INDURSKY, 2005, p. 11). 

 Esses saberes alheios, trazidos para o interior da FD, suscitaram a 

interdição dos efeitos de sentido produzidos aparentemente sob a forma do não 

dito. Estando o sujeito inscrito na FD conservadora, está autorizado a dizer “x” e 

não "y"; entenda-se aqui esse “x” como enunciados que venham a qualificar 

positivamente o partido, conferindo-lhe credibilidade e legitimidade. No entanto, 

para dizer “x” o sujeito precisa não dizer “y”. E é exatamente aí que o sujeito  

enunciador peca. No afã de exaltar o lugar de seu pertencimento, deixa de 

observar a impossibilidade de dizer “y”.  O “y”, nesse caso específico, diz 

respeito aos efeitos de sentidos negativos, que só são resgatados quando postos 

em relação as suas condições de produção do discurso. Então, o “y” pode 
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significar: o PMDB, em nível nacional e em outros estados da federação, está 

envolvido com desvio de recursos públicos, lavagem de dinheiro, recebimento 

de propina, caixa 2, etc. Compreendemos que nosso movimento de análise 

contempla a passagem do irrealizado no discurso para sentidos possíveis. 

 Ao realizar seu estudo sobre as formas do silêncio, Orlandi (2007) vai 

pensar na constituição de um silêncio fundante e em uma política do silêncio – 

silenciamento. O primeiro, espaço entre as palavras, é colocado “como condição 

de significação”; o segundo, silenciamento, a política do silêncio possui duas 

“formas de existência ligadas: a) o silêncio constitutivo e b) o silêncio local” 

(ORLANDI, 2007, p. 69, 73). Ao propor uma reflexão sobre a censura, a autora 

aponta que a segunda forma assumida dessa política do silêncio – o silêncio 

local, “ que é a manifestação mais visível” da política do silêncio, configura a 

“interdição do dizer” (ORLANDI, 2007, p. 74), ou seja, configura a interdição da 

inscrição do sujeito em determinadas formações discursivas. Segundo a autora, 

é preciso considerar essas diferentes formas do silêncio como interligadas e não 

como “categorias” em separado, bem como “não confundir analiticamente os 

dois modos de existência do silêncio – o fundador e o político” (Op. cit. p.75). 

 Orlandi toma a censura como um exemplo de silêncio local, pensada 

como “uma estratégia política circunstanciada em relação à política dos sentidos: 

é a produção do interdito, do proibido” (p. 74-75), enfatizando que outras formas 

além da censura política podem se alinhar ao objeto em análise. Seguindo o 

postulado pela autora: não nos interessa “dados” sobre a censura, mas analisar 

esta enquanto “fato” de linguagem “que produz efeitos enquanto política pública 

de fala e silêncio”. O que implica considerar a censura em relação a sua 

materialidade linguística e histórica, isto é, discursiva (p.75). 

 No que se refere ao sujeito do discurso, podemos compreender que o 

mesmo se encontra em uma relação de dominação e resistência advinda da 

forma sujeito da FD a que pertence. Afetado pelo que propomos chamar de efeito 

de censura, o sujeito encontra-se impedido de ocupar certos “lugares”, como 

também certas “posições” de sujeito. O que seria o mesmo que dizer que a esse 

sujeito não é facultado a possibilidade de desidentificação ou contra-

identificação, mas somente a identificação com o domínio de saber, ou seja, o 

lugar de fala dos sujeitos filiados ao PMDB.  
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 Ao sujeito é permitido transitar no universo da política partidária sem, no 

entanto, transgredir os limites que lhe são impostos, pois, “A censura estabelece 

um jogo de relações de força pelo qual ela configura, de forma localizada, o que, 

do dizível, não deve (não pode) ser dito quando o sujeito fala (ORLANDI, 2007, 

p.77, grifos da autora). A relação do sujeito do discurso com o dizível é 

modificada como consequência da instauração do efeito de censura no discurso.  

 No enunciado em questão, a posição ocupada pelo sujeito é explicitada 

por meio das vozes que se fazem presentes em sua voz. De um lado, o sujeito 

enunciador discorre sobre a realidade do partido, responde, mesmo que 

indiretamente, às acusações que lhe são imputadas. Por outro lado, a voz de 

outro sujeito em posição ideológica antagônica a dele emerge no fio discursivo.   

 Cabe lembrar que o sujeito em AD não é um indivíduo empírico, mas um 

sujeito inserido em uma conjuntura sócio-histórico-ideológica, os dizeres que aí 

se inscrevem são relevantes, na medida em que fazem ecoar, na voz de um 

sujeito inscrito em dado lugar, saberes que são demarcatórios de sua posição 

ideológica. Contudo, na tentativa de defender o PMDB gaúcho de suas mazelas, 

não se dá conta de que, no mesmo movimento, critica e faz oposição tanto ao 

PMDB nacional como aos de outros estados, ainda que a crítica e a oposição se 

apresentem implicitamente na materialidade linguística/discursiva. 

 Tal declaração é tida como "erro", pois sua posição de defesa ao partido 

gaúcho tensiona o que é estabelecido pela forma sujeito, porque o sujeito 

enunciador ultrapassa o limite do que pode e deve ser dito. Desse modo, o 

discurso outro se instaura no interior da FD na forma de um contra-discurso. Seu 

modo de se relacionar com a forma sujeito atesta que não há identificação plena 

com a posição político-partidária PMDBista. Contudo, a permanência do sujeito 

enunciador nesse lugar de contradição acarreta-lhe problemas. O sujeito ocupa 

lugares “imaginários”, que estão ideologicamente marcados. 

 Como uma das marcas do discurso político é a constante busca de 

produção de efeitos de verdade, o sujeito faz uso da sequência discursiva em 

questão para evitar que sobre sua imagem recaia o que não lhe diz respeito. 

Estão em jogo condições de produção do discurso, o desejo do sujeito 

enunciador e o poder controlador da censura que emana do interior da FD. Em 

conjunto, esses funcionamentos apontam para a espetacularização midiática 

como parte das condições de produção do discurso. O espetáculo político 
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constitutivo desse discurso envolve tanto o desejo do sujeito como o poder 

controlador da censura que, em seu funcionamento, contribuem para reforçar o 

status do Rio Grande do Sul, para os membros do partido, como o estado do 

espetáculo. 

  Como se não bastasse dizer que o PMDB gaúcho é diferente, o sujeito 

enunciador faz uso da imagem67 como um recurso para demarcar também seu 

território, pois é preciso mostrar onde se situa o diferente. Mas, afinal, não é só 

o PMDB gaúcho que é diferente, o RS também é? O PMDB nacional até imitou 

Sartori em seu esforço por austeridade”68, o que de alguma forma atesta que o 

enunciado do hino do Rio Grande do Sul “sirvam nossas façanhas de modelo a 

toda terra”69 continue a fazer sentido.  

 

 

 

 

A AD concebe o dizível como portador de limites e de interdições, com as 

quais o sujeito enunciador se depara ao longo de suas práticas discursivas, em 

                                                
67 À época, a imagem referida era vinculada à peça publicitária. Todavia, a imagem foi retirada 
do ar às pressas, o que acarretou a impossibilidade de obtenção de mais informações. A matéria, 
todavia, ainda circula na página oficial do PMDB, mas sem o mapa. 
68 Enunciado proferido pelo deputado federal Darcísio Perondi (PMDB), em entrevista ao jornal 
Correio do Povo. 
69  Enunciado recortado do hino Sul-rio-grandense.  
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decorrência da formação discursiva em que se inscreve. Portanto, os sentidos 

mobilizados pelo sujeito devem seguir os critérios de aceitabilidade no interior da 

FD, o que não ocorre no caso em pauta. 

 Isso se explica pelo fato de que os processos discursivos se realizam 

necessariamente pelo sujeito, mas não têm sua origem no sujeito, que ao falar 

mostra-se dividido, pois as suas palavras são também as palavras dos outros 

(ORLANDI, 2007, p.77-78). Sobre a divisão do sujeito, Orlandi pontua: 

 
Ele é materialmente dividido desde sua constituição: ele é sujeito de e 
é sujeito à. Ele é sujeito à língua e à história, pois para se constituir, 
para (se) produzir sentidos ele é afetado por elas. Ele é assim 
determinado, pois se não sofrer os efeitos do simbólico, ou seja, se ele 
não se submeter à língua e à história, ele não se constitui, ele não fala, 
não produz sentidos (ORLANDI,1999, p. 49). 

 
 A esse sujeito não é permitido resistir, ele nem mesmo contorna ou se 

instala nas bordas desse dizer interditado. Ele recua, e as inserções publicitárias 

são tiradas do “ar”, como se nunca tivessem estado lá, o que nos faz 

compreender, a partir de Orlandi (2007, p. 75), que a censura coloca em cena 

processos que indicam modos relevantes de silêncio e, nesse sentido, ela opera 

através da asfixia do sujeito, “ela é a interdição manifesta da circulação do 

sujeito, pela decisão de um poder de palavra fortemente regulado” (ORLANDI, 

2007, p. 79). Contudo, vale lembrar que, segundo a autora, “reconhecer que o 

jogo da palavra é fortemente administrado e explicar a organicidade desse poder 

dizer, não significa poder “dominá-lo” (ORLANDI, 1998, P.17). 
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EFEITO DE FECHAMENTO 

 
É só por ilusão que se pensa poder dar a “palavra  

Final”. O dizer também não tem um começo 
Verificácel: o sentido está (sempre) em curso. 

 
Eni Orlandi 

 

 Atingimos o final do presente trabalho, reconhecendo nossas limitações, 

e a certeza de que, do início ao fim de nossa escrita, precisamos encarar nossa 

inclinação involuntária à falha no ritual da escrita acadêmica. Trazendo mais 

questões do que respostas, nosso desejo é que nossa escrita seja capaz de 

provocar reflexões, discussões e produzir efeitos de sentidos que possam 

redimensionar a forma como tem sido compreendida a prática político-partidária 

em momentos de eleições, e, lembrando Orlandi (2012a, p. 9), dizer que, dessa 

forma, possamos estabelecer uma relação menos ingênua com os discursos 

político-partidários. 

 Puxar o fio discursivo que entretece o tecido textual, produzindo um efeito 

de arremate que dá sustentação à costura, como também lhe impõem um 

“ponto”70 final ou “efeito-fecho”, é uma condição para o texto, mas não para o 

discurso e para a escrita. O “efeito-fecho” em um texto produz um efeito de 

estabilização dos sentidos, contudo, “A textualização é um trabalho de 

“fechamento”, nunca completamente acabado porque na estrutura, na malha do 

“textual”, haverá sempre aquilo que é lacunar, aquilo que é da ordem da 

dispersão” (GALLO, 1994, p. 199, grifos da autora). 

 Nessa perspectiva, nossa escrita permanecerá aberta a outras escritas, 

para que se estabeleçam outras relações, de aliança ou antagonismo, não 

importa, mas sempre aberta ao movimento sem fim dos sentidos. A produção de 

um fechamento nos leva a percorrer o caminho pelo qual nos orientamos, por 

onde os efeitos de sentido se estabeleceram, desde a escolha do tecido 

(discursivo) até a compreensão da adequação dos moldes norteadores (teoria e 

possíveis articulações), para alinhavar a costura de uma peça entre todas as que 

poderiam ser tecidas: nosso texto. 

                                                
70 O item lexical “ponto”, tanto no sentido de que se dá um ponto final na costura (com agulha e 
linha), quanto no que se refere à aposição de um ponto final - sinal gráfico em um texto -, traz 
consigo a ideia de sustentação e amarração, estabilização do texto-costura. 
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 A prática de produzirmos um efeito-fecho, que cria um efeito de sentido 

de fim, remete-nos ao início de nosso estudo e ao nosso propósito para com o 

mesmo, qual seja, à análise de movimentações discursivas em enunciados 

produzidos por José Ivo Sartori, durante os períodos pré-eleitoral (2014) e pós-

eleitoral (2018). Ao longo da escrita do texto, e, principalmente, a partir das 

análises, buscamos mostrar que essas movimentações no discurso político 

originam-se de processos ideológicos, ainda que inconscientes, engendrados a 

partir de formações imaginárias que sustentam o imaginário social e, ao mesmo 

tempo, por ele são sustentadas, atravessando as práticas políticas.  

As movimentações discursivas, aqui entendidas como a presença de 

elementos desviantes/cambiantes entre o discurso do antes (do candidato) e do 

depois (do governador), ajudam-nos a mostrar que o sujeito do discurso se move 

entre diferentes lugares sociais e diferentes posições-sujeito, por ser afetado 

simultaneamente pela ordem da língua, da ideologia e do inconsciente, o que o 

constitui como efeito da linguagem, do ideológico e do inconsciente. 

Tais movimentos são compreendidos como resultantes de tomadas 

subjetivas de posições políticas que negociam/contornam as diferentes 

condições de produção do discurso e estão relacionadas ou respondem a efeitos 

de sentidos que circulam em função do que estamos designando como "efeito 

de desgaste imagético", que perpassa o lugar de inscrição do sujeito (o partido 

a que pertencia Sartori, na época: o PMDB), assim como a política partidária em 

geral e seus integrantes. Este efeito conduz o sujeito do discurso a um 

"contorcionismo" relativo a posições ditas, mas não assumidas, fato típico do 

discurso político, cuja característica é a dissimulação. 

Retomamos o dito antes, a dissimulação ocorre em relação ao lugar de 

inscrição do sujeito, às posições tomadas e não assumidas e a forma-sujeito que 

organiza os saberes. E seu funcionamento pode ser relacionado com a falta de 

correspondência com a “verdade”, com o disfarce, com a falsidade, ou com a 

artificialização das condições reais existência em sociedade. Não importa de que 

forma se realiza, ou como seja nominada, a dissimulação está na base do 

discurso político-partidário.  

O contorcionismo é uma técnica de contorção do próprio corpo, 

desenvolvida por acrobata contorcionista, para dar a impressão de 

deslocamento anormal das articulações. Na perspectiva discursiva e neste 
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estudo em particular, estamos entendendo o contorcionismo como uma prática 

política do sujeito do discurso, justamente para contornar efeitos de sentido que 

deseja refutar, contudo este deslocamento do sujeito produz efeitos de sentido 

que vão além do que poderia ser entendido como "normal". Dão-nos pistas a 

partir das quais, como analistas de discursos, organizamos nosso corpus 

discursivo, assim como também organizamos nosso dispositivo teórico-

metodológico para compreender as diferentes estratégias presentes nos 

processos discursivos, relacionando-as entre outras, com as noções de escape 

(CORDEIRO, 2015) e as de falta, excesso e estranhamento (ERNST, 2009). 

Iniciamos a relação entre os diferentes fios discursivos presentes neste 

estudo, a partir da noção de incompletude do sujeito, do sentido e do discurso. 

A noção de incompletude, no entendimento de Orlandi, “não deve ser pensada 

em relação a algo que seria (ou não) inteiro, mas antes em relação a algo que 

não se fecha” (1996, p. 11). É a noção de incompletude que nos permite pensar 

o sujeito, o sentido e o discurso como um processo, algo que está em constante 

movimento e, por isso mesmo, não é da ordem do estabilizado ou do que tem a 

qualidade de se fechar em si mesmo. 

Sujeito, sentido e discurso são tratados aqui à luz da teoria da análise de 

discurso pecheuxtiana. O sujeito é concebido como uma posição, um lugar na 

estrutura social, que pode ser compreendido por meio dos efeitos de sentido que 

produz a partir da captura das marcas de sua determinação. Os sentidos não 

significam a priori, “estão sempre ‘administrados’, não estão soltos” (ORLANDI, 

2012a, p. 10, grifos da autora). E o discurso, mediação necessária entre o 

homem e a realidade natural e social, é que “torna possível tanto a permanência 

e a continuidade quanto o deslocamento e a transformação do homem e da 

realidade em que ele vive. O trabalho simbólico do discurso está na base da 

produção da existência humana” (ORLANDI, 2012a, p. 15). 

Entendemos que algumas reflexões são necessárias à abordagem do 

político, entre elas, a junção da ação ao discurso, para o estabelecimento do 

político (ARENDT,1983, p. 189), considerando a influência da forma sobre  as 

ações humanas, sem deixar de considerar que, nesse processo, configura-se 

uma tendência de resistência à forma, quando esta vai de encontro aos desejos 

do homem (HAROCHE, 1998, p. 16-17). Essa perspectiva permite-nos 
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compreender que o desejo perpassa e constitui também o político a partir da 

junção da ação e do discurso. 

Entre as instâncias que afetam o político em sua prática podemos contar 

que estão as maneiras de perceber o mundo, inserindo aí os efeitos das 

tecnologias (CHIIARI & SARGENTINI, 2017, p. 108) e as novas sensibilidades 

dos sujeitos contemporâneos (COURTINE, [2006] 2008), as quais entendemos 

que vão além das relações do sujeito com o corpo conforme estudadas pelo 

autor, ou seja, estendendo-se aos mais diferentes objetos. Nesse cenário, 

merecem atenção também os novos modos de coação, aos quais os sujeitos 

estão assujeitados, ou seja, a prática de “fazê-los desejar por si mesmos” 

(HAROCHE, 1998, p. 17), o que é delineado em uma determinada direção, o que 

produz um efeito de homogeneidade no seio da sociedade. 

As condições de produção do discurso, na qualidade de constituintes do 

sujeito, do sentido e do discurso exercem um papel definidor das práticas 

discursivas realizadas. Fazendo parte também do escopo das análises, 

encontramos o funcionamento da política do espetáculo por meio da publicidade, 

da propaganda e do marketing eleitoral; contudo, essa prática que não pode ser 

desconsiderada na análise do discurso político-partidário não garante a 

estabilização dos sentidos, pois esses são como aves que migram para 

diferentes territórios, sem que lhes seja possível a contenção.  

Produzir efeitos de sentido para o sujeito enunciador é o mesmo que 

tramar fios discursivos, vindos do interdiscurso ou da memória discursiva, 

provenientes de uma ou mais formação discursivas. É esse movimento que 

permite que ao discurso do sujeito enunciador outras vozes se entrelacem, em 

relações ora de aliança ou mesmo ora de contradição. Seguindo uma certa 

organização em relação às análises, são essas tramas discursivas que 

buscamos mostrar no interior de seus funcionamentos. 

Comecemos, então, pelo funcionamento discursivo do discurso do sujeito 

enunciador, instaurado no discurso do “antes”, ou seja, do pré-eleitoral. Diversos 

caminhos poderiam ter sido tomados pelo sujeito do discurso, mas este opta por 

um caminho particular que rechaça o que se estabelece como inconveniente e 

enaltece e tece o que, em certa medida, lhe convém. 

A excessiva repetibilidade no discurso do sujeito enunciador pode ser 

compreendida por Orlandi (1990, p. 36) como da ordem do ideológico, ou seja, 
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preenche, satura, completa, produzindo o efeito de evidência que possibilita que 

o Rio Grande do Sul seja o “partido” do sujeito candidato, José Ivo Sartori. 

Além disso, o sujeito do discurso supõe estar na origem de seu dizer por 

ser afetado pelo inconsciente e interpelado pela ideologia. Portanto, os fios 

discursivos mobilizados pelo sujeito ou os que ele deixa de mobilizar se 

estabelecem a partir da relação com a exterioridade, que se torna constitutiva de 

seu dizer. Com relação à falta que se dispõe a silenciar, a apagar os vestígios 

da exterioridade, não podemos deixar de colocar a impossibilidade de o sujeito 

do discurso escapar de sua inscrição nas redes da memória discursiva, conforme 

aponta Pêcheux “[...] os elementos do interdiscurso [...] que constituem, no 

discurso do sujeito, os traços daquilo que o determina, são reinscritos no 

discurso do próprio sujeito” ([1975] 2010b, p. 150 grifos do autor). Dito de outra 

forma, a prática discursiva do sujeito vai retomar saberes inscritos tanto no 

interdiscurso quanto os saberes circunscritos ao domínio de saber de sua 

inscrição, o que implica que o espaço que é tomado pela falta pode sempre ser 

preenchido por elementos dispersos no interdiscurso. 

Ao percorrermos a trama discursiva do discurso em pauta, é possível 

reconhecer que história e memória estão presentes na cena do discurso, deste 

modo se fez necessário considerar o jogo que se trava entre o lembrar e o 

esquecer, ou seja, “lembrar”, “esquecer” e “repetir” é uma questão política, 

conforme COURTINE ([1981], 2009, grifos do autor), o que vai levá-lo a afirmar 

que: “Memória e esquecimento são indissociáveis na enunciação do político” (p. 

22). 

Para Pêcheux, a memória seria aquilo que vem restabelecer os ‘implícitos’ 

que a leitura necessita (1999, p. 52). É nesse sentido que a memória no discurso 

em pauta vai se apresentar como um espaço de divisão, ou seja, enquanto 

alguns saberes são mobilizados outros são esquecidos. Portanto, entendemos 

que é o jogo entre memória e esquecimento que leva o discurso do sujeito a 

evocar efeitos de sentido relacionados a acontecimentos do passado, que fazem 

parte da história do Rio Grande do Sul, para “esquecer” ou desviar-se das 

questões da atualidade política, que certamente produziriam efeitos de sentido 

desfavoráveis ao empreendimento de um discurso político que necessita de 

aprovação e adesão da população. 
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No que diz respeito às movimentações de sentido/movimentações 

discursivas realizadas pelo discurso do sujeito político, na contraposição de um 

“antes” a um “depois” da eleição, a princípio não trazemos nenhuma novidade, 

pois essa é uma das práticas político-partidárias mais conhecidas, em que o que 

é dito no período de campanha a ele fica restrito, e o dito após a posse passa a 

ser outro. Mas o que merece atenção é como essa prática discursiva do “pós-

posse” se efetiva. No espaço restrito deste trabalho, busca manter uma certa 

relação com a formação discursiva conservadora, ligada ao PMDB, ao mesmo 

tempo em que busca se legitimar em um discurso já estabilizado, consagrado no 

imaginário sul-rio-grandense. É possível compreender que não há aleatoriedade 

na apropriação desse discurso por parte do sujeito enunciador, já que este é um 

discurso que tem seu poder legitimado, tem credibilidade e, portanto, não deve 

ser contestado. É este efeito de sentido que pretensamente o discurso do sujeito 

vislumbra instaurar. 

Entre outras apreensões, o discurso do sujeito nos permite perceber 

gestos de resistência a uma discursividade instaurada, no caso sua 

impossibilidade de eleição segundo pesquisas eleitorais. Tal gesto dá-se por 

meio de uma forma diferenciada, ou seja, encadeada num discurso que contorna 

o conflito político, fazendo um chamado ao “coração” do eleitor. Essa forma de 

presença ausente da resistência no discurso do sujeito, suscita a necessidade 

de pensar os diferentes modos de funcionamento da resistência, não relacionada 

somente ao embate, estudo que aqui não foi realizado. 

Seguindo os ensinamentos de Pêcheux (2014, p. 171), acreditamos que 

“temos boas razões teóricas para considerar que aquilo que escapa a esse tipo 

de repetição do mesmo é tão interessante ou até mais interessante, do ponto de 

vista da produção discursiva do sentido”. Propomo-nos a refletir sobre o que 

escapa e causa estranhamento, nos remetendo para o fato de que “não há ritual 

sem falha” e que “o ritual pode quebrar-se no lapso ou no ato falho” (PÊCHEUX, 

[1982], 1990, p. 17; Grifos do autor), como ocorreu numa das sequências 

analisadas. 

E por fim, nossa atenção repousa sobre as relações do sujeito do discurso 

com o domínio de saber que regula seu dizer. Compreendendo aí que, 

independentemente de um partido político podendo ser configurado ou não como 

uma formação discursiva, tanto num caso quanto no outro, há o estabelecimento 
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de limites para o dizer. O conhecimento dos elementos que compõem, por 

exemplo, a FD conservadora, assim como o conhecimento dos elementos 

particulares do Partido PMDB, é que permitem apreender não somente as 

retomadas, mas também as reformulações do discurso do sujeito, deixando 

transparecer sua dispersão. Nesse caso específico, ao sujeito não é permitido 

desidentificar-se com a forma sujeito que o regula, por isso só lhe resta a opção 

de recuar em seus ditos através de estratégias discursivas que digam sem dizer, 

conforme explicado na análise do enunciado "PMDB gaúcho, aqui é diferente". 

E, em nossas últimas palavras, gostaríamos de deixar registrado que 

sabemos que muito ainda poderia ser dito sobre o discurso e o sujeito, mas 

desejamos que as lacunas que o trabalho deixou possam ser preenchidas por 

novos estudos que tenham o mesmo interesse que nós tivemos de compreender 

o funcionamento do discurso e do sujeito no campo da política e do político. 

Contudo, escrever e refletir sobre tal tema foi a forma que encontramos para 

estabelecer um diálogo teórico com Pêcheux [Herbert], ([1966], 2014, p. 35), o 

qual nos ensinou “que a prática política tem por função transformar as relações 

sociais” e que seu instrumento de transformação é o discurso. 
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Anexo A – JINGLE  
 
 
28 Acima de qualquer sigla,  
29 Acima de qualquer briga 
30 Por nossa terra tão querida 
31 Por nossa gente mais unida. 
32 Acima da esquerda, 
33 Acima da direita, 
34 Acima de qualquer lado 
35 Estará nosso estado 
36 Ôôôô Sartori 
37 Que o Rio Grande seja grande 
38 Que a vida só melhore 
39 Ôôôô Sartori minha alma pensa grande 
40 Meu partido é o Rio Grande 
41 Ximango ou Maragato 
42 Imigrantes, índios natos 
43 Nas veias dessa gente 
44 Corre o sangue dos Farrapos 
45 Este é o gringo da colônia 
46 Do trabalho e da paz 
47 Ele pensa nas pessoas 
48 Ele é o gringo que faz 
49 Ôôôô Sartori 
50 Que o Rio Grande seja grande 
51 Que a vida só melhore 
52 Ôôôô Sartori minha alma pensa grande 
53 Meu partido é o Rio Grande 
54 Eu sou 15 sou Sartori 
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Anexo B – IMAGEM DA PEÇA PUBLICITÁRIA 
 

 
Crédito:  Foto: Ramiro Furquim / Sul21. com.br 
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Anexo C – REPORTAGEM 
 

 
PORTO ALEGRE, TERÇA-FEIRA, 20 DE JUNHO DE 2017 

Postura do PMDB-RS 
gera constrangimento 

interno 
Na hora de maior crise do governo Temer, inserção 
política do partido no Estado exalta “diferenças” 

 

 
Na hora de maior crise do governo Temer, inserção política do partido no Estado exalta 
“diferenças” | Foto: Mauro Schaefer / CP Memória 
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No mesmo momento em que a cúpula do PSDB decide manter o apoio para que 
o presidente Michel Temer permaneça no Palácio do Planalto, uma propaganda 
institucional divulgada esta semana no RS ameaça levar o PMDB gaúcho a um 
racha interno inesperado. Na peça publicitária que está indo ao ar desde terça-
feira, veiculada em inserções de TV e em redes sociais, o governador José Ivo 
Sartori afirma que “o PMDB daqui é diferente”. A afirmação tem sido interpretada 
por aliados de Temer como inadequada. 

O deputado federal Darcísio Perondi (PMDB), um dos mais vigorosos defensores 
das políticas de Temer, afirmou que não concorda. “Fui informado sobre esta 
propaganda por um assessor. Fiquei surpreso e não gostei”, indicou Perondi, de 
forma taxativa. Para ele, o governo Temer tem mantido esforço por austeridade 
no país, semelhante ao adotados por Sartori no Estado. “O PMDB nacional até 
imitou Sartori nisso. Prefiro não comentar mais, pois não assisti à propaganda e 
não sei por que eu não fui comunicado antes”, disse Perondi. 

Para o ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, Osmar Terra (PMDB), não 
há como desvincular o eventual sucesso do governo de Sartori das políticas 
nacionais do PMDB. “O Regime de Recuperação Fiscal oferecido pelo 
presidente ao governador Sartori é uma negociação de pai para filho. Com ele, 
o Rio Grande poderá chegar ao final deste ano saindo do fundo do poço”, 
argumentou. 

O ministro disse acreditar que Sartori transmite imagem de honradez e 
seriedade, mas analisou que a adesão ao regime federal é fundamental para 
fortalecer eventual candidatura de Sartori à reeleição para o Piratini em 2018. No 
entanto, Terra considerou que seu partido costuma assumir postura “mais 
independente no Estado gaúcho”. “Não votei no Temer, porque não votei na 
Dilma Rousseff (PT). Sou ministro porque agora temos outra conjuntura. O 
governo Michel é o governo possível. Se houver algum problema ético 
intransponível, teremos que encontrar um outro caminho para o país”, justificou 
Osmar Terra. 

Moreira reconhece controvérsia 

O presidente do PMDB no Estado, deputado federal Alceu Moreira, reconheceu 
que a estratégia de propaganda institucional adotada pelo partido pode gerar 
“uma conotação indesejada”. Desde a semana passada, Sartori ocupa o espaço 
de inserção na TV em que diz “o PMDB daqui é diferente”. Os discursos têm 
causado controvérsia, sobretudo onde peemedebistas são atingidos por 
denúncias. 

“Não queremos dizer que o PMDB daqui é melhor ou pior. Temos é um jeito 
diferente de fazer as coisas”, contemporizou. Para Moreira. “Alguns podem fazer 
uma leitura de que é soberba dos gaúchos. Talvez este discurso seja lido de 
maneira diferente em São Paulo, no Rio de Janeiro ou outro Estado”, admitiu. 

Ele defendeu a tática de colocar as estatais CEEE, CRM e Sulgás à disposição 
para serem federalizadas como garantia para que o Estado acesse 
financiamento associado à dívida com a União, pelo Regime de Recuperação 
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Fiscal do presidente Michel Temer. “O ativo de hoje vai virar passivo, mas a 
oposição tem barrado a iniciativa do governador. No ano que vem, teremos outra 
presidência na Assembleia, sem a patrulha ideológica do PT”, criticou. 

Moreira revelou que trata a candidatura de Sartori à reeleição como “natural” e 
disse que o governador detém qualidades que podem ser vistas como 
“verdadeiras relíquias na política, como coragem e ética”, concluiu. Na recente 
viagem ao Japão, Sartori chegou a ser questionado sobre concorrer no ano que 
vem. Desconversou em todas as ocasiões. “Não é o momento de falar disso”, 
respondia, lembrando que a convenção do PMDB ocorrerá apenas no ano que 
vem. 

Tiago fala em “tragédia nacional” 

O deputado estadual Tiago Simon (PMDB) sustenta que o partido possui uma 
postura histórica distinta da estrutura nacional. “Isso se moldou sob a liderança 
de pessoas como o senador Pedro Simon, mas foi se perdendo ao longo do 
tempo”, apontou o deputado. Para ele, Sartori detém qualidades que o 
credenciam a concorrente para reeleição. “Por isso, não deve submergir dentro 
dessa tragédia nacional”, analisou. 

Tiago Simon refutou a tese, recentemente adotada por peemedebistas, de que 
existe uma “conspiração” contra Michel Temer. “Não é útil para o partido a 
tentativa de defender Temer desqualificando a Lava Jato, que é um patrimônio 
brasileiro”. 

Disponível em: 
<http://www.correiodopovo.com.br/Noticias/Politica/2017/6/620586/Postura-
do-PMDBRS-gera-constrangimento-interno>. Acesso em 20/06/2017 14:34  
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ANEXO D – O SUJEITO EMPÍRICO JOSÉ IVO SARTORI 

 

José Ivo Sartori71 era o candidato improvável nas eleições de 2014, que 

nas primeiras pesquisas eleitorais, aparecia com apenas 7% nas intenções de 

voto, numa disputa que a primeira vista parecia desigual, teria que enfrentar os  

favoritos: Ana Amélia, do PP, e Tarso Genro, do PT. O discurso de campanha 

permitiu-lhe chegar  na  reta final do primeiro turno com um aumento expressivo 

das intenções de votos, após ter firmada a imagem de homem do povo e ter se 

constituído como uma  alternativa frente aos políticos tradicionais.  

O “gringo”, apelido que ganhou em virtude de sua descendência de 

italianos da Serra Gaúcha, chega ao segundo turno, com apoio da maioria dos 

partidos derrotados no primeiro turno, mantendo-se à frente de Tarso Genro, foi 

eleito com 61% dos votos. 

Nasceu na Capela de São Valentin, uma pequena localidade do interior 

de Farroupilha no Rio Grande do Sul em 25 de fevereiro de 1948. Descendente 

de italianos é o filho mais velho de Antônio Silva Sartori, que trabalhava como 

borracheiro, e de Elza Josefina Dengo Sartori, uma dona de casa.  Além dele, o 

casal teve outros cinco filhos: Neuza, Janete, Luiz, Maria de Lourdes e Olmar.  

Durante a infância, trabalhou no campo ao lado do pai e de seus irmãos. 

Em 1959, a família Sartori mudou-se para um bairro mais próximo do centro de 

Farroupilha e, em 1961, foi estudar na cidade de Antônio Prado, onde cursou o 

antigo ginásio pelo período de cinco anos na Escola São José. Participou da 

primeira diretoria do Grêmio Estudantil da referida escola, exercendo a função 

de tesoureiro. Também participou da Juventude Estudantil Católica (JEC). 

                                                
71 As informações sobre o sujeito empírico, José Ivo Sartori, que compõem  
esse anexo, foram colhidas em diferentes leituras e diferentes fontes,  conforme segue: DIÁRIO 
POPULAR. A responsável pela eleição de Sartori.  
Ano 125? 1890-2014, nº 64, domingo/segunda-feira, 2 e 3 de novembro  
de 2014. Pelotas,RS (versão  
impressa). As outras fontes estão discriminadas nos links de acesso a seguir: 
<https://radiocaxias.com.br/portal/noticias/conheca-um-pouco-mais-sobre-a-biografia-de-jose-
ivo-sartori-o-novo-governador-do-rio-grande-do-sul-43573>. Acesso em 11 de abril de 2015; 
<https://gauchazh.clicrbs.com.br/politica/eleicoes-2014/noticia/2014/08/A-trajetoria-de-Jose-Ivo-
Sartori-em-cinco-momentos-4551973.html>. Acesso em 15 de setembro de 2014. 
<http://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/eleicoes/2014/noticia/2014/06/pmdb-oficializa-
candidatura-de-jose-ivo-sartori-ao-governo-do-rs.html>. Acesso em 11 de abril de  
2015. 
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 Logo após completar dezoito anos, começou a estudar para ser padre no 

Colégio do Carmo, na cidade de Caxias do Sul e no Seminário Maior, de Viamão, 

onde iniciou o curso de filosofia em 1969.  Após deixar o seminário, retornou a 

Caxias do Sul, concluindo os estudos na Universidade de Caxias do 

Sul (UCS). Neste período, fez parte do movimento estudantil e presidiu 

o Diretório acadêmico (DCE) da referida universidade entre os anos de 1972 a 

1975.  

Graduou-se em filosofia em 1975, passando a dar aulas desta disciplina, 

além de história, moral e cívica, organização social e política brasileira e 

educação religiosa em universidades, escolas particulares e cursos 

preparatórios de vestibular. Foi sócio de um curso pré-vestibular, chamado de 

"Cursão". Casou-se em 9 de julho de 1976 com Maria Helena, sua ex-colega no 

curso de filosofia da UCS. O casal teve dois filhos: Marcos, nascido em 11 de 

novembro de 1982, e Carolina, nascida em 2 de outubro de 1986.  

No ano de 1974, Sartori filiou-se ao Movimento Democrático Brasileiro 

(MDB), principal partido de oposição à ditadura militar. Nas eleições municipais 

de 1976, foi eleito vereador de Caxias do Sul com 2.297 votos, sendo o terceiro 

mais votado de seu partido e o quarto entre todos os candidatos. José Ivo Sartori 

foi eleito deputado estadual em 1982, repetindo o feito nos anos de 1986, 1990, 

1994 e 1998. Em 1986, filiou-se ao Partido do Movimento Democrático 

Brasileiro (PMDB), o sucessor do MDB. 

Candidatou-se pela primeira vez a prefeitura de Caxias do Sul, em 1992, 

e pela segunda vez no ano de 2000, não obtendo sucesso em ambas. Voltou a 

candidatar-se a mesma prefeitura em 2004, sendo eleito como prefeito com 

52,67% dos votos válidos e reeleito em 2008 com 54,35% dos votos válidos. 

 Constam em seu currículo experiências como a de Secretário estadual 

de Trabalho e Bem-Estar Social entre 1987 a 1988 no governo de Pedro Simon 

(PMDB), deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa de fevereiro 

de 1998 à 1999, ocasião em que foi governador interino por duas vezes e eleito 

deputado federal nas eleições de 2002. 

Apesar de uma vida política vasta, não era conhecido por grande parte do 

eleitorado gaúcho, o que levou a uma campanha eleitoral que optou por 

apresentá-lo como “Eu sou Sartori”, relegando toda a sua trajetória no 

MDB/PMDB quando afirmou: “e o meu partido é o Rio Grande”.    


