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Resumo: Neste projeto de pesquisa, procuraremos analisar discursivamente como a fala e as 

fotografias de atores políticos são destacadas pela mídia dos contextos e cotextos originais de 
produção e submetidas ao regime discursivo da aforização (Maingueneau, 2007, 2010a, 2010b e 

2011). Trabalharemos mais especificamente com a destextualização de pequenos enunciados e de 

fotografias atribuídas aos principais candidatos a Presidente da República da Bolívia, nas eleições de 
2009, a Presidente da República do Brasil, nas eleições de 2010 e aos futuros candidatos a Presidente 

da República da França, nas eleições presidenciais de 2012. Inicialmente, procuraremos definir as 

caracterìsticas do “enunciado de curta extensão”, diferenciando-o de outros como slogans, provérbios, 

máximas, adágios jurídicos; num segundo momento, evidenciaremos, por um lado, as características 
enunciativas dessas pequenas frases que visam favorecer ao seu destaque e, por outro, os 

determinantes genéricos, linguísticos e semióticos utilizados pelos enunciadores midiáticos no 

trabalho de destaque desses enunciados e, por último, descreveremos como esses enunciados são 
destextualizados de seus contextos e cotextos originais e submetidos ao regime discursivo da 

aforização, procurando compreender em que medida esse trabalho de recorte do verbal e do imagético 

interfere na interpretação do acontecimento histórico que põe em narrativa, fornecendo ao leitor uma 
espécie de percurso deôntico de interpretação. Como recorte temporal, no caso das eleições bolivianas, 

delimitamos o período de julho a dezembro de 2009,  no caso das eleições brasileiras, elegemos o 

período de abril a outubro de 2010 e, no caso francês, o período de novembro de 2011 a abril de 2012. 

Como suportes midiáticos, elegemos, a princípio, os jornais La Rázon - http://www.la-razon.com/ -, 
Folha de S. Paulo - http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ - e Libération - http://www.liberation.fr/ - todos 

em suas versões on line. Freqüentaremos  os mais variados textos que dão em narrativa a agenda dos 

candidatos e os fatos políticos que marcam as campanhas presidenciais desses três países. 
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0) IDENTIFICAÇÃO DA PROPOSTA 

Este projeto de pesquisa busca, por um lado, atualizar as discussões realizadas em 

nossa tese de doutoramento na qual analisamos o funcionamento discursivo de pequenos 

enunciados
2
 e, por outro, aprofundar as reflexões desenvolvidas no triênio 2009/2012

3
 em que 

                                                             
 
 
2 Referimo-nos à tese de nossa autoria Slogans políticos brasileiros: uma leitura discursiva, defendida em 25 

de setembro de 2003 na FCL-UNESP, Campus de Araraquara. Neste trabalho, tomando como objeto slogans 

políticos brasileiros, partimos da asserção de que esse enunciado destacável é digno de um lugar importante 

dentre os problemas de comunicação e controle sociais, principalmente numa sociedade multimidiática como a 

nossa. Embora pouco estudado, esse enunciado de curta extensão ocupa posição central entre os problemas da 

propaganda política governamental e da publicidade privada. Estribada nos pressupostos teórico-metodológicos 
da Análise do Discurso de orientação pecheuteana, fortemente matizada com tons foucaultianos e pinceladas 

bakhtinianas, essa pesquisa analisa o funcionamento discursivo de slogans políticos brasileiros dos anos oitenta 

até os anos 2000, momento de irrupção e desenvolvimento do neoliberalismo no Brasil. Composta em forma de 

três grandes hipóteses de trabalho, a pesquisa apresenta primeiramente, uma rápida discussão teórica acerca de 

convergências e divergências conceituais entre os pensamentos de Michel Pêcheux, Michel Foucault e de Mikail 

Bakhtin, no tocante ao discurso. Na segunda hipótese, reflete-se sobre o papel da mídia na constituição histórica 

do slogan e também, discute-se a contribuição da mídia televisiva no processo de sloganização do discurso 

político. Na terceira, e última, trabalha-se com a categoria foucaultiana de poder, na acepção técnica-estratégica 

positiva, procurando mostrar que os slogans políticos de instâncias governamentais (re)produzem a vida dos 

indivíduos, evidenciando a maneira como elas o transformam num gênero discursivo que combina ao mesmo 

tempo uma atividade moralizante e uma atividade publicitária. 

http://www.la-razon.com/
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/
http://www.liberation.fr/


procuramos compreender com base numa análise discursiva de textos multissemióticos, 

sobretudo, os de caráter derrisório, tais como as charges, as caricaturas, as fotomontagens, as 

vídeomontagens, entre outros, o papel da mídia na (re)construção da história política das 

eleições presidenciais brasileiras, realizadas em 1998, 2002 e 2006. Em outros termos, 

tentamos compreender no triênio em questão, como práticas discursivas menos sérias 

constroem uma história da política brasileira, que se apresenta diferente da história oficial que 

circula em textos mais sérios: artigos de especialistas, artigos de opinião, etc. Essas 

discussões resultaram, além de inúmeras publicações em revistas científicas brasileiras, anais 

de eventos, apresentação de trabalhos em congressos, palestras, dissertações de mestrado, 

relatórios de iniciação científica e trabalhos de conclusão de curso de graduação, na criação 

do Laboratório de Estudos Epistemológicos e de Discursividades Multimodais - LEEDiM
4
 e, 

na publicação dos livros “Ensaios em Análise de Discurso: questões analítico-teóricas”
5
 e 

“Discurso, mìdia e polìtica: inquietações”
6
. Destacamos também que tais discussões 

propiciaram a realização de três Ciclos de Palestras
7
 e três Conferências em Análise de 

                                                                                                                                                                                              
3Projeto de pesquisa “Apontamentos para uma história de campanhas polìticas presidenciais brasileiras (1998 a 

2006): uma análise discursiva de textos multimodais”. Bolsa de Produtividade em Pesquisa - PQ com vigência 

para o período de 01/03/2009 a 29/02/2012. Processo número 304129/2008-9 - Nível PQ 2. 
4 O Laboratório de Estudos Epistemológicos e de Discursividades Multimodais – LEEDIM/UFSCAr - conta com 

financiamento do CNPq – Processo nº 506429/2010 - Iniciação Científica - Edital MCT/CNPq n.º 12/2010 – IC. 

Esse laboratório está organizado em torno de dois grandes programas de pesquisa. No primeiro, objetiva-se 

discutir inicialmente, os deslocamentos epistemológicos e metodológicos produzidos por autores brasileiros e 

franceses no domínio da Análise do Discurso de orientação francesa do final dos anos oitenta até os dias atuais; 

num segundo momento, verifica-se em que medida esses deslocamentos epistemológicos e metodológicos 

podem ser aplicados a diferentes corpora de diferentes geografias e, por último, faz-se uma 

descrição/interpretação da escrita da história linguageira dos conceitos da Análise do Discurso de orientação 

francesa tanto na geografia francesa quanto na brasileira. No segundo, busca-se compreender o modo como os 
mais diversos suportes midiáticos por meio de textos multimodais constroem uma escrita da história de 

campanhas presidenciais brasileiras bastante distinta da história oficial veiculada nos editoriais, nos artigos de 

opinião, nas análises políticas, por exemplo. Elege-se como corpus de análise textos multimodais: fotografias 

derrisórias, fotomontagens, charges impressas, charges eletrônicas, caricaturas políticas e, textos sobre o 

anedotário político brasileiro, veiculados por jornais, sites e revistas brasileiras de grande circulação nacional 

durante os primeiros e segundos turnos das campanhas presidenciais brasileiras de 1998, 2002, 2006 e 2010. A 

Análise do Discurso de orientação francesa em diálogo com os estudos da Nova História são as perspectivas 

teórico-metodológicas que sustentam os programas de pesquisa do laboratório. O LEEDIM congrega 

pesquisadores de diversas Universidades Públicas Brasileiras tais como a Universidade Federal de São Carlos – 

UFSCar, a Universidade Federal de Mato Grosso - UFMT, a Universidade Federal da Grande Dourados – 

UFGD, a Universidade Estadual de Londrina – UEL, a Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT  - e 
a Universidade Estadual da Bahia - UNEB. (www.letras.ufscar.br/leedim - site em construção). 
5 Para a sua publicação pela Editora da Universidade Federal de São Carlos – EDUFSCar - este livro contou com 

auxílio a publicação científica – livro no Brasil - da Fundação de Amparo à Pesquisa de São Paulo – FAPESP – 

Processo nº 2010/19302-9. 
6 Este livro foi submetido no início deste ano ao Conselho Editorial da Editora Mercado de Letras de Campinas – 

SP foi aprovado e aguardamos a sua publicação. 
7 Fazemos alusão aos Ciclos: I - ''Análise de discurso: teorizações e métodos'', realizado na UFSCar no período 

de 26 a 28 de outubro de 2009, (http://www.araraquara.com/to-ligado/geral/2009/10/26/ufscar-promove-

palestras-sobre-analise-de-discurso.html); II - “Diferentes maneiras de fazer AD”, realizado na UFSCar, no 

período de 26 a 29 de outubro de 2010 

(http://www.saocarlosoficial.com.br/noticias/?n=Diferentes+maneiras+de+fazer+analise+do+discurso+e+tema+

http://www.letras.ufscar.br/leedim
javascript:mediumPopup('/SAGe_WEB/printProcess.do?abstractProcessId=72783&typeProcess=true&showInPopup=true&org.apache.struts.taglib.html.TOKEN=b1f8f3276021b7ab8021634c7f598889&method=printProcess',%20'popup')
http://www.araraquara.com/to-ligado/geral/2009/10/26/ufscar-promove-palestras-sobre-analise-de-discurso.html
http://www.araraquara.com/to-ligado/geral/2009/10/26/ufscar-promove-palestras-sobre-analise-de-discurso.html
http://www.saocarlosoficial.com.br/noticias/?n=Diferentes+maneiras+de+fazer+analise+do+discurso+e+tema+de+ciclo+de+palestras+na+UFSCar_P71CTAS8ZY


Discurso
8
 junto ao Departamento de Letras e ao Programa de Pós-Graduação em Linguística 

da UFSCar com a participação de pesquisadores brasileiros e estrangeiros com notório saber 

no domínio de estudos do discurso. 

Na esteira das discussões empreendidas anteriormente, isto é, discussões que têm o 

discurso como mirante para observar como a história política de um país é (re)construída pela 

mídia, este projeto de pesquisa, toma inicialmente como objeto de análise pequenos 

enunciados e fotografias de locutores políticos, atribuídos aos candidatos bolivianos, à época, 

mais bem colocados nas pesquisas de intenção de votos: Evo Morales e Manfred Reyes, que 

circularam na mídia digital boliviana, especialmente no jornal La Rázon - http://www.la-

razon.com/, durante os meses de julho a dezembro de 2009
9
. Num segundo momento, toma as 

pequenas frases e as fotografias de locutores políticos, que circularam na mídia digital 

brasileira durante os meses de abril a outubro de 2010
10

, que foram atribuídos aos candidatos 

a presidente do Brasil, à época, mais bem colocados nas pesquisas de intenção de votos: 

Dilma Rousseff  (PT) e José Serra (PSDB), que circularam no jornal Folha de S. Paulo - 

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/. Num terceiro momento, tomaremos como objeto os 

enunciados atribuídos aos candidatos franceses, mais bem colocados nas pesquisas de 

intenção de votos, bem como as fotografias desses locutores, que circularão no site do jornal 

Libération - http://www.liberation.fr/, no período de novembro de 2011 a abril de 2012
11

. E, 

por último, buscará estabelecer uma comparação entre as mídias desses diferentes países e 

línguas no tocante ao tratamento que dão processo de destextualização das falas e das 

fotografias, atribuídas aos seus atores políticos em processo eleitoral. Como marco teórico-

metodológico mobilizaremos a Análise de Discurso de orientação francesa, sobretudo os 

trabalhos de Dominique Maingueneau (2007, 2010a e 2010b) sobre citação, destacabilidade, 

sobreasseveração e enunciação aforizante. 

                                                                                                                                                                                              
de+ciclo+de+palestras+na+UFSCar_P71CTAS8ZY) e III - “Texto e discurso: teorizações na tormenta?”, 

realizado na UFSCar, no período de 30 de junho a 01 de julho de 2011. (http://agencia.fapesp.br/14102). 
8 Referimo-nos à palestra "La citation dans la perspective bakhtinienne", ministrada pelo professor da 

Universidade de Calgary do Canadá, Anthony Wall, realizada na UFSCar no dia 28 de abril de 2009 

(http://www2.ufscar.br/servicos/noticias.php?idNot=2416); à palestra de Dominique Maingueneau – Université 

de Paris XII,  “Discurso polìtico: fronteiras nebulosas”, realizada na UFSCar em 29 de abril de 2010 
(http://www.letras.ufscar.br/linguasagem/blog/?p=279); e também à palestra “Ainda precisamos de Bakhtin?” 

proferida pelo Prof. Dr. Clive Thomson da Universidade de Guelpg, Canadá, no dia 04 de maio de 2011.   
9 O recorte temporal julho a dezembro de 2009 para a coleta dos dados em relação à eleição presidencial 

boliviana se deu em função de esse período representar o período oficial do processo eleitoral presidencial na 

Bolívia. 
10 A opção pelo recorte temporal (abril a outubro de 2010) para a coleta dos  textos que comporão uma primeira 

parte do arquivo da pesquisa se deve ao fato de que representa o período oficial de campanha política no Brasil.  
11 Optamos pelo recorte temporal novembro de 2011 a abril de 2012 para a constituição do arquivo em relação à 

eleição francesa pelo fato de esse recorte representar o período oficial do processo eleitoral presidencial na 

França. 

 

http://www.la-razon.com/
http://www.la-razon.com/
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/
http://www.liberation.fr/
http://www.letras.ufscar.br/linguasagem/blog/?p=279


Nossa questão de fundo neste projeto é pensar a circulação  das aforizações e das 

fotografias que as acompanham em diferentes mídias de diferentes geografias e línguas e 

como essa circulação produz determinados acontecimentos discursivos, que se apresentam 

aos leitores com um percurso interpretativo deôntico, definindo dessa forma o que pode e 

deve ser dito enquanto debate no espaço público.  

  

1) QUALIFICAÇÃO DO PRINCIPAL PROBLEMA A SER ABORDADO 

O desenvolvimento recente de uma configuração midiática totalmente singular que 

coloca em diálogo os mais diversos suportes midiáticos: jornal impresso, jornal on line, o 

rádio, a televisão, a internet, a telefonia móvel, entre outros permitiu elevar a um nível nunca 

antes visto em nossa sociedade o destacamento e a colocação em narrativa de pequenos 

enunciados.  

Os atuais trabalhos de Dominique Maingueneau (2007, 2010a, 2010b e 2011) têm 

buscado compreender de forma acurada a circulação dos textos verbais na nossa sociedade, 

isto é, como certos textos circulam: inteiros, em fragmentos, adaptados, em edições originais, 

traduzidos. E também: por que, de um texto integral, freqüentemente circulam apenas partes: 

estrofes, versos, finais, começos, pequenas frases, pontos culminantes.  

No entendimento de Dominique Maingueneau (2011) poucas pessoas hoje em dia 

contestariam a idéia de que o texto constitui a única realidade empírica sobre a qual se 

debruça o lingüista: unidades como a frase ou a palavra são necessariamente  retiradas de 

textos. O texto é, com efeito, no entendimento do pesquisador francês, a contraparte do 

gênero do discurso, que é o quadro de toda a comunicação pensável. Maingueneau mobiliza o 

termo “gênero do discurso” para atividades como registrar o nascimento,  o debate televisivo, 

o sermão, entre outros.  

Um problema se põe, no entanto, quando é preciso tratar de enunciados curtos que se 

apresentam fora do texto, geralmente constituídos de uma única frase. Dominique 

Maingueneau chama essas pequenas frases de “enunciados destacados”. Eles são de tipos 

muito diversos: slogans, máximas, provérbios, títulos de artigos da imprensa, intertítulos, 

citações célebres, etc. Para o estudioso francês devem-se distinguir duas classes bem 

diferentes, segundo o seu “destacamento”: 

1) é constitutivo: é o caso em particular das fórmulas (provérbios, slogans, divisas) 
que por sua própria natureza são independentes de um texto particular; 2) ou resulta 

da extração de um fragmento de texto: encontra-se em uma lógica de citação. 

 



Essa extração não se exerce de maneira indiferenciada sobre todos os constituintes de 

um texto, pois frequentemente o enunciador sobreassevera  alguns de seus fragmentos e os 

apresenta como destacáveis. A sobreasseveração é uma modulação de enunciação que habilita 

formalmente um fragmento como candidato a uma destextualização. Trata-se de uma 

operação de colocação em relevo por relação ao desenvolvimento textual que se efetua com a 

ajuda de marcadores diversos: de ordem aspectual (genericidade), tipográfica (posição 

saliente em uma unidade textual), prosódica (insistência), sintática (construção de uma forma 

pregnante), semântica (recurso aos tropos), lexical (utilização de conectores de reformulação), 

etc. 

No entendimento do teórico do discurso, as divergências entre o enunciado fonte e o 

enunciado destacado são reveladoras de um estatuto pragmático específico para os enunciados 

destacados. Esses últimos revelam, com efeito, um regime de enunciação que Maingueneau 

propõe chamar “enunciação aforizante”. Entre uma “aforização” e um texto não existe uma 

diferença de tamanho, de forma, de sistematicidade linguística, mas de ordem enunciativa. O 

esquema a seguir exemplifica as duas ordens discursivas propostas por Maingueneau: 

          Enunciação 

 

 

 

 

 

       Aforizante                                              Textualizante 

 

 

 

Destacada por natureza           Destacada de um texto 

 

Para Maingueneau a enunciação se organiza em duas ordens do enunciável: a 

enunciação textualizante e a enunciação aforizante. Esta última, por sua vez, se organiza em 

enunciação aforizante destacada por natureza e enunciação aforizante destacada de um texto. 

No entendimento de Dominique Maingueneau por meio da aforização o locutor se coloca 

além dos limites específicos de um determinado gênero do discurso: 

O « aforizador » assume o ethos do locutor que fala do alto, de um indivíduo em 
contato com uma Fonte transcendente, ele não se endereça a um interlocutor colocado 

no mesmo plano que ele e que pode responder, mas a um auditório universal. Ele é 

instado a enunciar a sua verdade, que prescinde de toda a negociação, exprimindo uma 

totalidade vivida: seja uma doutrina ou uma certa concepção de existência. Por 
intermédio da aforização vemos coincidir sujeito da enunciação e Sujeito no sentido 

jurídico e moral: alguém que se coloca como responsável, afirmando valores e 



princípios diante do mundo, se endereçando a uma comunidade para além dos 

locutores empíricos que são seus destinatários. 

 

Este, no entanto, é para Maingueneau o ponto central do problema, “o aforizador não é 

um locutor, o suporte da enunciação, mas uma conseqüência do destacamento”, isto é,  não se 

trata apenas de outra instância enunciativa, distinta tanto da do locutor/alocutário quanto da 

do enunciador/enunciatário.  Desse modo, quando se extrai um fragmento de texto para fazer 

uma aforização, um título de uma matéria na imprensa, por exemplo, converte-se ipso facto 

seu locutor original em aforizador. Desse modo, quando o Estadão destaca da propaganda 

eleitoral de Marta Suplicy, nas eleições municipais de São Paulo em 2008, duas das nove 

perguntas que a locutora fez ao seu oponente Gilberto Kassab, essas perguntas se 

transformam numa aforização com ampla circulação nos mais diversos suportes midiáticos: 

 
Perguntas que não querem calar são aquelas que, por sua pertinência, clamam por uma 

resposta. As perguntas que a propaganda da candidata Marta Suplicy levou ao ar 

contra o seu adversário Gilberto Kassab - “É casado? Tem filhos?” - também não 
querem calar, mas por motivos que se diriam diametralmente opostos: a indignação 

que provocaram até mesmo no PT e a duvidosa distinção que acabaram adquirindo de 

representar o episódio singular mais notório desta temporada eleitoral, como exemplo 
acabado do baixo nível em que se degradou o segundo turno da disputa pelos governos 

de algumas das principais capitais brasileiras (Editorial do jornal O Estado de S. 

Paulo, 25/10/2008) (grifos meus). 
 

Para dar conta dessa teoria da aforização, Maingueneau parte de um corpus de mídia 

francesa muito variado: notícias acerca das mais diversas temáticas e campos publicadas nos 

jornais diários franceses distribuídos gratuitamente nos metrôs, tais como o 20 minutes; nos 

jornais impressos Le Monde; Le Figaro e L’Express e em sites de internet bastante variados.  

Ao mobilizar diferentes tipos de texto, temas, campos e suportes é possível depreender 

que não há preocupação por parte do pesquisador francês em centrar as suas reflexões nas 

possíveis coerções que as aforizações possam sofrer tanto das temáticas quanto do 

posicionamento ideológico do veículo midiático no qual circulam tais aforizações. Em outras 

palavras, fatores como os anteriormente expostos não são tomados por Maingueneau como 

relevantes para reforçar, ou, ao contrário enfraquecer, ou até mesmo, bloquear o caráter 

aforizante de um determinado enunciado, por exemplo. Compreender o funcionamento da 

aforização em suportes midiáticos de diferentes tendências ideológicas nos parece uma 

hipótese de pesquisa pertinente, pois estudos
12

 que se debruçaram sobre como um mesmo 

                                                             
12 Referimo-nos ao trabalho de KRIEG, Alice. Vacance argumentative: l’usage de (sic) dans la presse d’extreme 

droit contemporaine. Mots. Les langages du politique, n 58, p.11-34, 1999. Tradução brasileira. Roberto Leiser 

Baronas. Neste trabalho, a autora chega à conclusão de que o emprego do “sic” nos jornais de extrema direita 

francesa participa do funcionamento mais geral dos discursos desse posicionamento ideológico: importância do 



fenômeno discursivo funciona em veículos de posicionamentos distintos mostram que os 

posicionamentos interferem na maneira de o fenômeno ser dado em narrativa.   

É possível depreender também que o tipo de discussão empreendida por Dominique 

Maingueneau não considera a questão geográfica, isto é, o país em que o suporte midiático 

está localizado, como algo pertinente para tratar do problema da aforização. Em outras 

palavras, suportes midiáticos de diferentes países não são considerados detidamente por 

Maingueneau em seu trabalho sobre a aforização. Pensar a questão da aforização em 

diferentes geografias nos parece uma hipótese de pesquisa interessante, visto que estudos que 

se debruçaram sobre uma mesma temática em mídias de diferentes países
13

 concluíram por 

um contraste grande entre os corpora mobilizados. 

Ademais, quando Maingueneau (2010, p. 16) pensa a relação entre a presença de 

fotografias do rosto de locutores ao lado das aforizações, ele o faz defendendo que esta 

fotografia “autentica a aforização do locutor como sendo a sua fala, aquela que faz dele um 

Sujeito plenamente responsável”. A título de exemplo, tomemos a notícia a seguir, publicada 

no jornal francês Libération em 15/08/2011. 

Warren Buffet: «Taxez-moi!» 
Dans une tribune publiée par le New York Times, le milliardaire américain a appelé lundi les parlementaires à augmenter les 

impôts pour les plus riches.  

 

 

                                                                                                                                                                                              
implícito; fraqueza da argumentação frente à força da evidência; denúncia da mentira que torna culpados os 

diferentes atores dos espaços públicos; denúncia da perseguição generalizada da qual a extrema direita seria 
vítima. Esse fenômeno acontece, por exemplo, quando o Minute, se utiliza do (sic) em uma citação do projeto do 

orçamento da Europa, projeto no qual é discutida a ação em favor dos refugiados que encontraram 

temporariamente (sic) asilo na União Européia. O (sic) aparece como uma marca que abre uma brecha na 

argumentação e que está pronta a receber uma tese, todavia este lugar não é preenchido pelo locutor. Trata-se de 

uma tese não preenchida, implícita e que cabe ao leitor (re)constituir o(s) seu(s) sentido(s). 
13 Claude Chabrol (2008) em seu trabalho sobre os atos humorísticos, ao defender que estes são bastante 

sensíveis às variações culturais, cita o trabalho franco-espanhol realizado sob a direção de Patrick Charaudeau e 

de José Bastos entre 2000 e 2004, que analisou os mais variados gêneros e subgêneros humorísticos veiculados 

pelas mídias espanhola e francesa, concluindo por um contraste bastante grande entre os dois corpora 

mobilizados.   

 

L'investisseur milliardaire Warren Buffett a appelé lundi 
les parlementaires américains à augmenter les impôts pour 
les plus riches afin de réduire l'énorme déficit budgétaire 
du pays, affirmant que cela ne nuira ni aux 
investissements, ni aux emplois. 
Dans une tribune publiée par le New York Times, le 
patron du fonds d'investissement Berkshire Hathaway 
propose une hausse d'impôts pour les Américains dont les 

revenus dépassent au moins un million de dollars par an, 
et une hausse encore plus élevée pour ceux qui gagnent 
plus de 10 millions de dollars annuels. 
"Nos dirigeants ont appelé à +un sacrifice partagé+. Mais 
quand ils ont fait cette demande, ils m'ont épargné. J'ai 
vérifié auprès de mes amis méga-riches pour savoir à 
quels sacrifices ils s'attendaient. Eux non plus n'avaient 
pas été touchés", écrit le milliardaire. 

http://www.nytimes.com/2011/08/15/opinion/stop-coddling-the-super-rich.html?_r=1&ref=opinion


Nessa notícia, a aforização “Taxez-moi”, embora não possa ser encontrada enquanto tal no 

cotexto em que supostamente teria sido produzida é autenticada pela fotografia do rosto de 

quem seria o seu locutor, Warren Buffett, tornando esse locutor um sujeito plenamente 

responsável por essa aforização.  

Todavia, é possível defender que em determinados contextos, sobretudo nas 

enunciações políticas dadas a circular na mídia brasileira, a fotografia do rosto de um 

determinado locutor pode estar numa relação polêmica com a aforização que lhe é atribuída. 

Vejamos por exemplo a aforização  a seguir bem como a fotografia do locutor que lhe 

acompanha. Trata-se de uma aforização e uma fotografia, extraídas do arquivo que fará parte 

de nossa pesquisa, atribuídas a então candidata a presidente do Brasil Dilma Rousseff, 

publicadas na página A34 do jornal Folha de S. Paulo, em 12 de outubro de 2010. 

 

 

No exemplo arrolado é possível constatar que a fotografia do locutor Dilma, pelo fato de 

evidenciar que este locutor não fez o sinal da cruz no momento estabelecido pela liturgia da 

missa, polemiza com a aforização que lhe é atribuída: “Dilma indica que câncer a 

reaproximou da fé”. Essa aforização implica uma tomada de posição interpretativa por parte 

do leitor: Dilma se reaproximou da fé em Deus por conta da doença. Entretanto, a fotografia 

implica outra atitude interpretativa do leitor, se Dilma se reaproximou de Deus, como ela não 

sabe o exato momento de fazer o sinal da cruz durante a missa. Há no exemplo arrolado uma 

clara divergência entre a aforização e a fotografia do locutor.  

Para dar conta dessas fissuras no empreendimento epistemológico de Dominique 

Maingueneau no tocante à enunciação aforizante, bem como produzir uma leitura mais 

acurada do papel da mídia no processo de fabricação de notícias políticas em diferentes 

línguas e geografias, é que optamos pela eleição de três jornais: um brasileiro, um boliviano e 

um francês, que se inscrevem em posicionamentos ideológicos distintos. No caso do jornal 

Abaixo da fotografia é possível 

constatar a presença da seguinte 

aforização, bem como de alguns 

destaques da fala de Dilma: Dilma 

indica que câncer a reaproximou da 

fé.  
Em Aparecida, petista afirmou que 

"processo recente" que viveu a fez 

retomar "coisas que estavam já 

dentro" dela.  

Candidata não comungou durante a 

missa e disse que não legitima 

ninguém a julgar a sua crença. 
 



brasileiro, há uma inscrição numa posição de centro-direita, no caso do jornal boliviano há 

uma inscrição num posicionamento ideológico de direita e, no caso do jornal francês uma 

posição marcadamente de esquerda. Optamos também por delimitar o período, o campo e a 

temática a serem trabalhadas, elegendo o tema eleições presidenciais brasileiras, bolivianas e 

francesas e os seus períodos oficiais do processo eleitoral presidencial nesses países.  

Cremos que com tais circunscrições poderemos tirar algumas conseqüências teóricas 

desse trabalho, fazendo avançar os estudos discursivos no tocante à expansão do conceito de 

aforização, compreendendo de forma mais acurada do papel dos suportes midiáticos de 

diferentes línguas, geografias e posicionamentos políticos na fabricação das notícias políticas 

que circulam na nossa sociedade. 

 

2) OBJETIVOS E METAS A SEREM ALCANÇADOS 

2.1) Objetivo geral 

O objetivo central da presente pesquisa é compreender discursivamente como a fala e 

as fotografias de atores políticos são destacadas pela mídia dos contextos e co-textos originais 

de produção e submetidas ao regime discursivo da aforização (Maingueneau, 2007, 2010a, 

2010b e 2011). Trabalharemos mais especificamente com o processo de destextualização das 

falas e das fotografias, materializadas em diferentes gêneros discursivos, atribuídas aos 

principais candidatos a Presidente da República da Bolívia, nas eleições 2009, a Presidente da 

República do Brasil, nas eleições 2010 e aos futuros candidatos a Presidente da República da 

França, nas eleições presidenciais de 2012. Como suportes midiáticos, elegemos a princípio 

os jornais La Rázon, Folha de S. Paulo e Libération todos em suas versões digitais. 

  

2.2 Objetivos específicos 

2.2.1) Diferenciar os enunciados de curta extensão que são submetidos ao regime 

enunciativo da aforização de outros enunciados de curta extensão tais como slogans, 

provérbios, máximas, adágios jurídicos, etc; 

2.2.2) Identificar as características lingüísticas e enunciativas dos enunciados de curta 

extensão que são submetidos ao regime discursivo da aforização e que favorecem ao seu 

destaque; 

2.2.3) Estabelecer uma comparação entre o processo de destextualização realizado 

pelo  jornal boliviano La Rázon, pelo brasileiro Folha de S. Paulo e o jornal francês 

Libération no tocante às falas e as fotografias que acompanham esses falas atribuídas aos 

candidatos a presidente da Bolívia, do Brasil e da França e submetidas ao regime da 



aforização, verificando em que medida o posicionamento político destes veículos interfere 

nesse processo de destextualização, bem como se as destextualizações gerenciam de maneira 

distinta o que se torna objeto de debate nesses três países; 

2.2.4) Verificar em que medida a fala e as fotografias de atores políticos destacadas 

pela mídia boliviana, brasileira e francesa dos contextos e cotextos originais de produção e 

submetidas ao regime discursivo da aforização instituem uma cena de fala em que não há 

interação entre protagonistas colocados no mesmo plano discursivo, bem como a instauração 

de uma única cenografia; 

2.2.5) Compreender até que ponto os enunciados e as fotografias submetidas ao 

regime da aforização por centrarem a enunciação no locutor se constituem num discurso 

monologal; 

2.2.6) Compreender até que ponto diferentemente de outras enunciações a enunciação 

aforizante passa ao largo de todas as oposições midiológicas tais como suportes e modos de 

circulação; 

2.2.7) Verificar em que medida as fotografias submetidas ao regime da aforização 

somente autenticam os dizeres do locutor como sendo sua fala; 

2.2.8) Verificar se mídias de diferentes línguas submetem os enunciados atribuídos a 

locutores políticos de forma diversa.  

  

2.3) Metas 

2.3.1) Fortalecer o Laboratório de Estudos Epistemológicos e de Discursividades 

Multimodais – LEEDiM-UFSCar/CNPq – buscando desenvolver atividades de pesquisa em 

parceria com outros laboratórios do gênero no Brasil e no exterior; 

2.3.2) Contribuir para a criação do Caderno de Estudos do LEEDiM, publicação 

semestral on line com artigos dos pesquisadores do Laboratório de outras instituições 

brasileiras e do exterior; 

2.3.3. Contribuir para o fortalecimento dos Ciclos de Palestra em Análise de Discurso, 

realizados semestralmente no Departamento de Letras e no Programa de Pós-Graduação em 

Linguística da UFSCar; 

2.3.4) Expandir os Ciclos de Palestra e Conferências de Análise de Discurso para as 

outras instituições parceiras do LEEDiM: UFMT; UFGD; UNEMAT; UNEB e UEL. 

2.3.5) Publicar ao longo do triênio 2012/2015 três artigos com os resultados do projeto 

de pesquisa em Revistas Nacionais A1 ou A2; 



2.3.6) Publicar no final do triênio 2012/2015 um livro com os resultados do projeto de 

pesquisa  em editora de Universidade Pública; 

2.3.7) Orientar ao longo do triênio 2012/2015 duas dissertações de mestrado e três 

trabalhos de iniciação científica com temáticas semelhantes a que será pesquisada no projeto 

de pesquisa; 

2.3.8) Participar de eventos científicos nacionais e internacional com apresentação de 

trabalho e publicação de artigo. 

 

3) METODOLOGIA A SER EMPREGADA 

A Análise de Discurso de orientação francesa tem se constituído ao longo de suas 

quatro décadas de existência, no interior das humanidades, como um poderoso dispositivo de 

leitura fundado sobre uma teoria do discurso
14

. Na sua fase de constituição, final dos anos 

sessenta do século passado
15

, privilegiava o discurso político verbal. Depois, no final dos anos 

setenta e início dos anos oitenta, reconhecendo que não se pode compreender o discurso sem 

se levar em consideração os traços do interdiscurso que o constituem, passou a tomar como 

objeto de leitura distintas materialidades discursivas
16

. Atualmente, por conta mesmo de uma 

mudança no regime das materialidades dos discursos
17

, a Análise de Discurso passou a 

privilegiar também a leitura de objetos multimodais. Todavia, em nenhum momento da escrita 

de sua história, o dispositivo de leitura se ocupou de forma contundente de frases sem texto, 

sobretudo, de pequenos enunciados que não se encaixam na categoria dos slogans ou dos 

provérbios.  

                                                             
14 Uma das características mais marcantes do dispositivo teórico metodológico da Análise do Discurso é que ele 

está o tempo todo revendo os seus pressupostos teóricos também os seus procedimentos de análise. 
15 A Análise do Discurso irrompe na geografia francesa em 1969 com a publicação do livro Analyse Automatique 

du Discours - AAD69. Esse livro, segundo Niels Helsloot et Tony Hak (2001, p. 15), “s'appuie sur une critique 

des formes traditionnelles d'analyse de contenu et d'analyse de texte. Ces analyses présupposent un sujet 

(l'analyste ou les « codeurs ») apte à « lire » le sens d'un texte. Pêcheux veut justement éviter de s'en remettre au 

sujet lecteur puisqu’il en résulte inévitablement une lecture idéologique. On doit cependant reconnaître que les 

analystes de contenu se préoccupaient eux aussi du rôle de l’intuition dans l’analyse”. 
16 No entendimento de Pêcheux (1983, p. 54), “il ne s’agit pas d’une lecture plurielle […] où un sujet jouerait à 

multiplier des points de vues pour mieux s’y reconnaître. C’est une lecture où un corpus stratifié et hétérogène 
est articulé en profondeur et où, en fonction de cette lecture, sa structure même se modifie. Il s’agit d’une sorte 

de lecture ou le sujet qui lit sera responsable du sens qui se déchiffre et il en sera en même temps dépossédé. 

L’interprétation suit alors les traces de l’interdiscours qui, en tant que telles, sont préconstruites et 

parcourues”. 
17 No entendimento de Jean-Jacques Courtine (1999, p. 12), “não se faz a mesma Análise do Discurso polìtico, 

quando a comunicação política consiste em comícios reunindo uma multidão em torno de um orador e quando 

toma a forma de talk-shows televisivos aos quais cada um assiste em casa. Também não se faz a mesma Análise 

do Discurso independentemente dos preconceitos, das compartimentalizações sociais e ideológicas, das 

polêmicas antigas ou recentes; tudo isso exerce suas restrições sobre o discurso das ciências humanas, na escolha 

de seus temas, na definição dos objetivos, na produção de recortes formais [e na (re)criação de categorias 

conceituais]”. 



Segundo Courtine (2007, p. 125), em Análise do Discurso de orientação francesa há 

basicamente “duas possibilidades de tratamento de corpora”. Por um lado, é possível 

trabalhar com corpus de base experimental, ou seja, com questionários dirigidos a um 

interlocutor em uma situação específica, por exemplo, e, por outro, com corpus de base 

arquivística, isto é, com um conjunto de textos institucionais, semelhantes aos mobilizados 

pelos historiadores.  Importante salientar que os corpora em Análise do Discurso não são 

dados a priori. A questão de pesquisa é que determina a maneira mesmo como os corpora 

serão montados e frequentados. 

Ampliando a discussão sobre o tratamento de diferentes tipos de corpora em Análise 

de Discurso, Maingueneau (2007) nos diz que as unidades fundamentais com as quais 

trabalham os analistas do discurso são formação discursiva, gênero de discurso e 

posicionamento. Entretanto, na grande maioria das vezes a articulação dessas unidades – e 

mesmo sua compatibilidade – não são explicitadas pelos analistas.  

No intuito de melhor compreender tais unidades, Dominique Maingueneau (2007) 

propõe pensá-las em dois grandes grupos: Unidades Tópicas e Unidades Não-Tópicas. Das 

primeiras fazem parte as Unidades Territoriais e as Unidades Transversas das segundas fazem 

parte as Formações discursivas e os Percursos. Das Unidades Territoriais, por sua vez, fazem 

parte os tipos e os gêneros de discurso, subdivididos em gêneros de campo e gêneros de 

aparelho e, das Unidades Transversas fazem parte os registros: lingüísticos, funcionais e 

comunicacionais.  

O quadro a seguir, retirado de Maingueneau (2007) resume os diferentes tipos de 

unidades com as quais trabalham os analistas do discurso. 

 

Unidades tópicas Unidades não-tópicas 

Territoriais Transversas Formações 

discursivas 

Percursos 

Tipos / Gêneros de discurso 

------------------------ 

a) Gêneros dependentes de 

campos 

b) Gêneros dependentes de 

aparelhos 

 

-Registros lingüísticos 

-Registros funcionais 

-Registros comunicacionais 

 

 

Nosso trabalho trata então, por sua de sua temática mesmo, de unidades não-tópicas. 

Todavia, não de formações discursivas, pois unidades como “o discurso sobre a pedofilia”, «o 

discurso racista», «o discurso pós-colonial», «o discurso patronal», por exemplo, não podem 

ser delimitadas por fronteiras que não sejam as estabelecidas pelo pesquisador 



(MAINGUENEAU, 2007, p. 32.). Trabalharemos com os percursos. Por essa categoria 

Maingueneau (2007, p 32-3) entende: 

 

Os analistas do discurso podem ainda construir corpus de elementos de diversas 

ordens (palavras, grupos de palavra, frases, fragmentos de textos) extraídos do 

interdiscurso, sem buscar construir espaços de coerência, ou seja, sem procurar 
constituir totalidades. Nesse caso, deseja-se, ao contrário, desestruturar as unidades 

instituídas por meio da definição de percursos inesperados: a interpretação se apóia, 

assim, sobre a explicitação de relações imprevistas no interior do interdiscurso. Esses 
percursos são hoje consideravelmente facilitados pela existência de softwares que 

permitem tratar conjuntos de textos bastante vastos. Podemos prever percursos de tipo 

formal  (certo tipo de metáfora, uma dada forma de discurso relatado, de derivação 
sufixal, etc.); porém, nesse caso, se não trabalhamos com um conjunto discursivo bem 

especificado, recaímos na análise puramente lingüística. Podemos igualmente prever 

percursos baseados em materiais lexicais ou textuais: por exemplo, a retomada ou as 

transformações de uma mesma expressão em uma série de textos, ou então as diversas 
recontextualizações de um «mesmo» texto. 

 

Com base na categoria de percurso procuraremos verificar como o destaque das falas e 

das fotografias dos candidatos a presidente da Bolívia, do Brasil e da França podem instituir 

determinadas rotas interpretativas para os leitores. A título de exemplo de como a princípio 

pretendemos proceder metodologicamente na análise de nosso objeto, vejamos uma 

brevíssima análise de um dos textos que compõem a primeira parte do nosso corpus: 

Trata-se de um texto publicado inicialmente no jornal Folha de S. Paulo e republicado 

no site do UOL em 12/05/2010 às 11h 54. 

 

Aborto é questão de política de saúde pública, diz Dilma 

 
Dilma participou de programa de TV no Rio Grande do Sul nesta segunda-feira. Para 
a presidenciável Dilma Rousseff, o aborto é uma "violência contra a mulher" e não 

uma "questão de foro íntimo", mas sim uma de "política de saúde pública". A ex-

ministra da Casa Civil foi questionada sobre o tema  na manhã desta quarta-feira (12), 
durante participação no programa Painel RBS, da emissora TVCOM, no Rio de 

Grande do Sul. "Nesses casos que incluem gravidez risco de vida ou violência não é 

possível que as mulheres das classes populares usem métodos medievais [para 

abortar]", disse a pré-candidata petista à Presidência da República. "Um governo não 
tem de ser contra ou a favor do aborto; ele tem de ser a favor de uma política pública". 

 

Neste texto é possìvel observar que o enunciado “aborto é questão de polìtica de saúde 

pública” é destacado do contexto situacional e do cotexto original e colocado como tìtulo da 

matéria. A opção por esse destaque da fala da locutora em detrimento de outras possíveis tais 

como “violência contra a mulher” e “questão de foro ìntimo” inicialmente parece estar 

relacionada ao fato de que essa pequena frase possui um caráter de fórmula. Todavia, um 

exame um pouco mais minucioso das outras falas evidencia que todas podem ser enquadradas 



na categoria de fórmula. Acreditamos que tal destaque se dê em razão de a fala da locutora se 

constituir numa aforização, pois como diz Maingueneau (2010a, p.14), o enunciador “assume 

o ethos do locutor que está no alto, do indivíduo autorizado, em contato com uma Fonte 

Transcendente. Ele é considerado como aquele que enuncia sua verdade, que prescinde da 

negociação”. O jornalista, ao realizar o destaque, não está dialogando nem com o locutor da 

fala destacada e nem com o destinatário (leitor). Sua fala monologalmente construída se 

inscreve como a fala autorizada de um Sujeito pleno de direito. 

 

Se a aforização implica um locutor que se situa como Sujeito de pleno direito, 

reciprocamente um Sujeito se manifesta como tal por sua capacidade de aforizar. 

Trata-se fundamentalmente de fazer coincidir sujeito da enunciação e Sujeito no 
sentido jurídico e moral: alguém se coloca como responsável, afirma valores e os 

princípios perante o mundo, dirige-se a uma comunidade que está além dos 

alocutários empíricos que são seus destinatários. Na tradição filosófica, o Sujeito, o 

sub-jectum, é colocado abaixo, ele é o que não varia, o que escapa à relatividade dos 
contextos; Sujeito pleno, o aforizador pode responder por aquilo que diz através da 

pluralidade das situações de comunicação. Disso vem sua ligação estreita com a 

juridicidade: quando se quer condenar por suas afirmações, em geral o que se condena 
não é um texto – sempre relativo a um contexto –, mas uma aforização ou um 

conjunto de aforizações. (MAINGUENEAU, 2010a, p.15). 

 

No momento em que o site do jornal Folha de S. Paulo insere monologalmente a 

aforização "aborto é questão de política de saúde pública", atribuída à candidata Dilma 

Rousseff, o leitor é interpelado a atribuir a esse enunciado formulaico um sentido que 

extrapola o seu sentido primeiro. A interpretação assume a equação: “Dizendo X, o locutor 

implica Y”, onde Y se constitui num enunciado genérico de valor deôntico: “O Estado não 

deve deixar que o indivíduo decida sobre a questão do aborto”; “O aborto deve ser tratado 

pelo Estado”; “O Estado deve planejar ações para resolver o problema do aborto”; “Não se 

deve apoiar o aborto”, “O aborto não deve ser tratado como um problema religioso”, etc. As 

possíveis interpretações produzidas pelos leitores não são da mesma ordem e profundidade 

das que acompanham os textos literários, filosóficos, ou religiosos, por exemplo. No entanto, 

trata-se de uma verdadeira “atitude hermenêutica” que faz com os leitores mobilizem um 

conjunto de estratégias interpretativas. Ou seja, os leitores são mobilizados a interpretar o 

destaque, procurando (re)construir o percurso interpretativo desenhado pela aforização. Desse 

modo, no entendimento de Maingueneau (2010a, p. 15): 

 
[...] partindo do postulado de que a aforização resulta de uma operação de 

destacamento que é pertinente, o leitor deve construir interpretações que permitam 

justificar esta pertinência. Pouco importa qual seja a interpretação que ele construa, o 
essencial é que ele postule um além do sentido imediato e aja de acordo. Fazendo isso, 



o destinatário é chamado a justificar, pela busca hermenêutica, a própria operação de 

destacamento. 

 

O fato de esse enunciado "aborto é questão de política de saúde pública" ser apresentado em 

um regime aforizante leva o destinatário a legitimar a totalidade do quadro situacional, 

aderindo dessa forma à interpretação dada a circular pelo suporte midiático. 

Para o desenvolvimento da nossa pesquisa inicialmente pretendemos selecionar 40 

textos, veiculados no site do La Rázon no período de julho a dezembro de 2009, cuja temática 

é basicamente ora a agenda de compromissos de campanha dos candidatos Evo Morales e  

Manfred Reyes ou os fatos políticos bolivianos que à época geraram maior polêmica. Num 

segundo momento, pretendemos selecionar 40 textos, veiculados no site do jornal Folha de S. 

Paulo no período de março a outubro de 2010, cuja temática é basicamente ora a agenda de 

compromissos de campanha dos candidatos José Serra e Dilma Rousseff ou os fatos políticos 

brasileiros que à época geraram maior polêmica. Por último, selecionaremos mais 40 textos, 

veiculados no site do jornal francês Libération, no período de novembro de 2011 a abril de 

2012, cuja temática será também ora a agenda de campanha dos principais candidatos 

franceses ou os fatos políticos franceses que à época gerarem maior polêmica. 

Selecionados os textos dos suportes midiáticos boliviano, brasileiro e francês, 

procuraremos analisar o nosso objeto no “entremisturar” descrição e interpretação, isto é, 

faremos todo um trabalho de descrição minuciosa da materialidade lingüística e da imagética, 

que acompanha as pequenas frases selecionadas. Assim, procuraremos definir as 

caracterìsticas do “enunciado de curta extensão”, diferenciando-o de outros como slogans, 

provérbios, máximas, adágios jurídicos; num segundo momento, evidenciamos, por um lado, 

as características enunciativas dessas pequenas frases que visam favorecer ao seu destaque e, 

por outro, os determinantes genéricos, linguísticos e semióticos utilizados pelos locutores 

midiáticos no destaque desses enunciados e, por último, descreveremos como esses 

enunciados são destextualizados de seus contextos e cotextos originais, procurando 

compreender como são submetidos ao regime discursivo da aforização e, no mesmo processo, 

evidenciaremos como essas materialidades trabalham os acontecimentos políticos dados a 

circular pela mídia e como esses acontecimentos discursivos orientam para determinadas 

interpretações. Tal procedimento metodológico como assevera Pêcheux (1983, p. 55): “não se 

constitui em duas fases sucessivas, mas de uma alternância, de um batimento, não implicando 

que a descrição e a interpretação sejam condenadas a se “entremisturar” no indiscernìvel”.  

 

 



4) PRINCIPAIS CONTRIBUIÇÕES CIENTÍFICAS DA PROPOSTA 

Pensar a questão da circulação de aforizações e fotografias, que as acompanham em 

diferentes suportes midiáticos, poderia parecer um objeto pouco pertinente diante de uma 

gama muito grande objetos outros mais relevantes do ponto de vista social e epistemológico. 

Todavia, cremos que o estudo da aforização pode contribuir significativamente tanto de um 

ponto de vista social quanto de um ponto de vista teórico. 

A título de exemplo, tomemos a reportagem veiculada no Jornal Nacional da Rede 

Globo de Televisão, em maio último, sobre o livro didático Por uma vida melhor de Heloisa 

Ramos, destinado aos estudantes do EJA. Nessa reportagem é possível observar um bom 

exemplo de como a circulação de aforizações na mídia induz o leitor a uma tomada de 

posição frente ao que está sendo dito, definindo o que deve circular enquanto debate no 

espaço público.  

Nota-se que o enunciador-jornalista faz o trabalho de destaque do livro Por uma vida 

melhor em seis enunciados que, retirados de seu cotexto e contexto mais amplo, são postos a 

circular em outro lugar: 1: Os livro ilustrado mais interessante estão emprestado (p.14); 2: Na 

variedade popular, basta que (os) esse primeiro termo esteja no plural para indicar mais de um 

referente. (p.15 modificado); 3: A língua portuguesa admite essa construção (criada); 4: “Mas 

eu posso falar „os livro?‟.”(p.15); 5: Claro que pode. (p.15); 6: Mas fique atento porque, 

dependendo da situação, você(a pessoa) corre o risco de ser vítima de preconceito lingüístico 

(p.15). 

Esses enunciados passam a figurar em primeiro plano, em um livro virtual, criado 

computacionalmente, em que o restante do texto é completamente apagado, ficando apenas os 

elementos destacados. Constitui, assim, um trabalho de aforização, em que a fala da locutora 

Heloísa Ramos é alçada a condição de  “alguém que se coloca como responsável, afirmando 

valores e princípios diante do mundo, se endereçando a uma comunidade para além dos 

locutores empíricos que são seus destinatários” (MAINGUENEAU, 2011). Mais ainda, o que 

está destacado nos itens 2 e 3 de nosso exemplo não existe, respectivamente, integralmente 

nem no material. Em 2, o pronome pessoal “você” é substituìdo por “ a pessoa”; neste caso, 

retira-se qualquer marca dêitica que aproxime do trabalho textual completo algo a parecer 

estritamente referido a um dado termo anterior, fazendo uma referência de retomada ou a 

substituição de um termo já existente.  

O trajeto interpretativo imposto pela aforização sugere que o livro generaliza o uso de 

um suposto “falar errado do português”, autorizando essa competência específica não mais 

um determinado contexto, mas a todas as pessoas que recebem tal texto. Em 3, não em 



nenhum lugar do capítulo a afirmação de que a língua portuguesa admite tal construção, o que 

marca ainda mais o ato de aforização na edição jornalística. 

Esse movimento demonstra que não há apenas o trabalho de citação, como no caso dos 

outros exemplos (1, 2, 4, 5, 6), em que os enunciados citados são colocados a circular em 

outros espaços e pode ganhar alguma marca de distanciamento, como, por exemplo, aspas, 

uma oração intercalada introduzida por um verbo dicendi mais “que”. Há, sim, nesse caso do 

livro Por uma vida melhor, o trabalho de uma espécie de simulacro, que corrobora com o 

percurso deôntico interpretativo numa dada direção de sentido, qual seja, deslocar as 

asseverações do posicionamento do editorial jornalístico para a responsabilidade da autoria do 

livro.  

Ainda que isso possa ser dito também em outros casos de citação, quando o 

enunciador marca seu distanciamento de alguma maneira, há no caso da aforização o 

apagamento de elementos para a compreensão “real” do acontecimento. O cotexto e o 

contexto em que os enunciados foram produzidos, a prévia leitura do material para os leitores 

do jornal e, sobretudo, a voz, a quem de fato participou da elaboração do material e a clara 

fronteira de onde entram elementos do editorial e elementos do próprio livro, são 

completamente apagados pelo trabalho da aforização. 

A aforização se sobrepõe tanto ao seu leitor quanto ao outro cuja fala recorta, 

mostrando uma imagem de si, do jornal, de um sujeito autorizado a realizar o trabalho de 

destaque da fala da outro. Trabalho esse que é realizado sob a validação da instituição 

midiática, no caso em análise, JN, que estabelece valores para além das interações e das 

argumentações. Trata-se de um trabalho de direcionamento de sentidos, de constituição de 

subjetividades em que, sem que se dê conta, o leitor é levado a aderir à interpretação do 

enunciador jornalista e, por extensão, ao posicionamento do veículo midiático no qual esse 

jornalista está inscrito. 

Do ponto de vista dos estudos da mídia, o estudo da aforização pode mostrar que 

atualmente os suportes midiáticos têm um papel de protagonistas na definição dos debates que 

circulam nos espaços públicos. São esses suportes que efetivamente modelam, definem a 

pauta do que pode e deve circular enquanto já-dito, dito ou o que ainda vai ser dito, numa 

determinada sociedade. Por meio da aforização é possìvel “apreender as práticas dos atores 

políticos e sociais através das diferentes formas de cristalização que seus discursos modelam e 

põem em circulação” (KRIEG-PLANQUE, A. 2011, p. 2), compreendendo dessa forma a 

mídia não apenas na sua dimensão interindividual, mas, sobretudo, na sua dimensão 

institucional e organizacional.  



Do ponto de vista teórico da Análise de Discurso, estudo da aforização pode 

evidenciar, por um lado, que se deve levar em consideração, numa análise discursiva da 

citação, não só o uso de aspas, a escolha de verbos dicendi para a demarcação dos contornos 

dos textos e para a atribuição das responsabilidades enunciativas, mas, também, todo o 

trabalho de destaque de um determinado fragmento textual e, por outro, que essa 

destextualização de pequenos enunciados implica outra ordem do enunciável, na qual 

dialogam tensivamente não somente locutores e enunciadores, mas também Sujeitos plenos de 

direito, e que estes últimos se sobrepõem enunciativamente aos outros dois. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5) CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

ETAPAS 

ANO/MESES   

2012   

            

Primeira etapa (parte I) J F M A M J J A S O N D 

(Re)leitura da bibliografia elencada                  

Levantamento dos textos-objeto a serem 

analisados                         

 

ETAPAS 

ANO/MESES   

2013   

            

Primeira etapa (parte II) J F M A M J J A S O N D 

(Re)leitura da bibliografia elencada             

Coleta do e constituição do corpus                         

Primeiras análises parciais do corpus                         

 

Segunda etapa J F M A M J J A S O N D 

Divulgação das análises parciais                         

Participação em eventos: comunicações e 

painéis                         

 

ETAPAS 

ANO/MESES   

2014   

            

Terceira etapa J F M A M J J A S O N D 

Socialização dos resultados obtidos a toda 

comunidade acadêmica                         

    

Quarta etapa J F M A M J J A S O N D 

Elaboração do relatório final da pesquisa e 

participação em eventos             

 

Quinta etapa J F M A M J J A S O N D 

Publicação de resultados obtidos em 

revistas ou livros especializados e criação 

do centro de estudos de textos, imagens e 

comunicação política multimodal             
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