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RESUMO
Em junho de 2013, na cidade de São Paulo-SP, surgiram as manifestações populares
inicialmente contrárias ao aumento das tarifas de transporte público. Esse acontecimento foi
nomeado de Jornadas de Junho. Em março de 2015, outra mobilização popular também foi
iniciada nas ruas da capital paulista, buscando novos rumos políticos para a nação brasileira.
Esse outro levante popular foi intitulado Protestos de Março. Essas duas manifestações de rua
são entendidas como fenômenos discursivos; e, a partir delas, não pretendemos analisar as
agendas políticas, sociais ou históricas que cada um dos fenômenos selecionados colocou em
xeque. O interesse deste estudo é pela construção semiótica do ator coletivo; e analisamos,
para tanto, como a imprensa brasileira (re)criou e recortou os acontecimentos que envolvem o
ator manifestante de rua, contemplado midiaticamente ao longo das duas mobilizações
supracitadas. É objetivo geral deste estudo a formalização do conceito de ator coletivo como
uma grandeza sensível e inteligível no quadro teórico da semiótica francesa. Selecionamos a
figura do manifestante de rua porque ela participa ativamente na construção do sentido das
mobilizações populares, tais como arquitetadas midiaticamente. O ator manifestante,
apresentado em sua relação com a doxa vigente, passa a ser apreciado e apoiado, ou repudiado
e depreciado massivamente. Como arcabouço teórico, adotamos uma perspectiva
interdisciplinar que acolhe, de um lado, os pressupostos da semiótica discursiva e da tensiva
(GREIMAS; COURTÉS, 2008; FONTANILLE; ZILBERBERG, 2001; ZILBERBERG,
2011), e de outro, os fundamentos do Círculo de Bakhtin (VOLÓCHINOV, 1976;
MEDVIÉDEV, 2012; BAKHTIN, 2010a; 2016) – respeitando as diferenças epistemológicas
de cada quadro teórico. Selecionamos dois corpora que compõem semioticamente os eventos
referidos. Constituem esses corpora: dois artigos de opinião, oito reportagens, dez editoriais e
dez postagens retiradas da rede social digital Facebook. Os enunciadores desses textos são
representantes da grande mídia, os jornais impressos O Estado de São Paulo (Estado) e Folha
de São Paulo (Folha), e também da mídia considerada alternativa, a Mídia Narrativas
Independentes, Jornalismo e Ação (Mídia Ninja). O material foi coletado durante a ocorrência
dessas manifestações de rua, isto é, especificamente nos meses de junho de 2013 e março de
2015. A análise semiótica demonstrou que existem dois perfis do ator coletivo manifestante
de rua: o personalizado e o generalizado. Constata-se, por meio da recorrência que sustenta
esses dois perfis, que o ator coletivo manifestante de rua se constitui como um esquema
actorial que reflete e refrata os usos semióticos. Esta tese, atenta à interdisciplinaridade
favorecida pela própria semiótica, acolhida como pilar de nosso pensamento teórico, ao trazer
à luz a rede conceitual implícita aos trabalhos do Círculo de Bakhtin, problematiza o
manifestante de rua como simulacro discursivo. Compreendido não somente como um efeito
de sentido produzido pelos níveis da geração do sentido, em que aparece como actante do
enunciado, o ator, como simulacro criado midiaticamente, emerge dos próprios textos
analisados como um sujeito afetivo e, concomitantemente, sujeito afetado pela estesia e pela
ética constitutivas dos acontecimentos do mundo.
Palavras-chave: Semiótica. Círculo de Bakhtin. Ator coletivo. Discurso jornalístico.
Manifestante de rua.

ABSTRACT
In June 2013, a series of popular demonstrations in the Brazilian city of São Paulo were
organized against the increase in public transportation fares. This event was called “June
Journeys”. In March 2015, began another popular mobilization on the streets of the city of
São Paulo, seeking new political directions for the Brazilian nation. This popular uprising
titled “March Protests”. These two demonstrations are understood as discursive phenomena
and, from them, we do not intend to analyze the political, social, or historical agendas that
each of the selected phenomena problematized. The interest of this study is for the semiotic
construction of the collective actor; and we analyze, for this, how the Brazilian press
(re)created and cut the events that involve the demonstrator actor, considered mediatically
throughout the two mobilizations mentioned above. It's the general objective of this study to
formalize and unfold the concept of collective actor as a sensible and intelligible greatness
within the theoretical framework of French semiotics. We select the figure of the
"demonstrator" because he participates actively in building the sense of popular
mobilizations, such as mediatically architected. The “demonstrator” actor, presented in his
relation to the current doxa, can be appreciated and supported, or repudiated and massively
depreciated. As theoretical framework, we adopt an interdisciplinary perspective that
welcomes, on one hand, the presuppositions of discursive and tensive semiotics (GREIMAS;
COURTÉS, 2008; FONTANILLE; ZILBERBERG, 2001; ZILBERBERG, 2011) and, on the
other, the Bakhtin’s Circle (VOLÓCHINOV, 1976; MEDVIÉDEV, 2012; BAKHTIN, 2010a;
2016) – respecting the epistemological differences of each theoretical framework. We select
two corpora that semiotically make up the referred events. These corpora consist of two
opinion articles, eight reports, ten editorials and ten posts taken from the digital social
network Facebook. The enunciators of these corpora are representatives of the mainstream
media, the printed newspapers O Estado de São Paulo (Estado) and Folha de São Paulo
(Folha), and the media considered alternative, Mídia Narrativas Independentes, Jornalismo e
Ação (Mídia Ninja). The material was collected during the occurrence of these
demonstrations, i.e., specifically in the months of June 2013 and March 2015. The semiotic
analysis demonstrated that there are two profiles of the “demonstrator” collective actor: the
personalized and the generalized. It can be seen, through the recurrence that supports these
two profiles, that the “demonstrator” collective actor is constituted as an actorial scheme
that reflects and refracts the semiotic uses. This work, which is attentive to the
interdisciplinarity favored by the own semiotics, accepted as pillar of our theoretical thought,
in bringing to light the implicit conceptual network to the works of the Bakhtin’s Circle,
problematizes the "demonstrator" as a discursive simulacrum. Comprehending not only as an
effect of sense produced by the levels of the generation of meaning, in which it appears as
actant of the utterance, the actor, as a created mediatic simulacrum, emerges from the
analyzed texts as an affective subject and, at the same time, affected subject by aesthetics and
by ethics, that are constitutive of the events of world.
KEYWORDS:
Demonstrator.

Semiotics.

Bakhtin

Circle.

Collective

actor.
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[...] assim como a sociedade arcaica ou a sociedade rural (de dimensões
numéricas limitadas), anteriormente à realização efetiva dos discursos orais,
possui o conjunto dos códigos de leitura necessários, do mesmo modo a
nossa sociedade moderna encontra prazer não em decodificar informações
novas ou adquirir um saber suplementar, mas em reconhecer-se a si mesma
nos textos que se abrem diante de seus olhos e que ela decifra sem
dificuldade. Quer se trate de adivinhações com respostas conhecidas, sempre
apresentadas em reuniões familiares; ou de uma criança que, antes de
adormecer, pede a história de ontem à noite e não uma história nova; ou
ainda da multidão de parisienses que querem ver os mesmos jogos e os
mesmos jogadores, o prazer dos reencontros é em toda parte o mesmo
(GREIMAS, 1981, p. 47).

Em 2013, o Brasil vivenciou um capítulo significativo de sua história política e
sociocultural: as manifestações de rua denominadas Jornadas de Junho. Iniciando-se na
capital paulista, os protestos, promovidos pelo Movimento Passe Livre (doravante MPL),
eclodiram contra o aumento da tarifa de transporte público em 6 de junho de 2013. Em pouco
tempo, alastraram-se por várias outras cidades do território nacional, reivindicando diferentes
pautas e bandeiras de luta, até maio de 2014 (cf. GOHN, 2014a). Outra mobilização popular
também iniciada na capital paulista, em março de 2015, foi às ruas em busca de novos rumos
políticos para a nação brasileira. Os intitulados Protestos de Março desencadearam uma onda
de manifestações em todo o território nacional, em prol e contra o governo da, então,
presidente Dilma Rousseff.1 À luz desses protestos, entendidos como fenômenos discursivos,
investigamos o conceito semiótico de ator coletivo, tendo como ponto de partida o ator do
enunciado manifestante de rua na esfera jornalística.2
Nos últimos anos, o fenômeno das Jornadas de Junho de 2013 foi investigado por
diversos ângulos de análise, desde as ciências humanas até o campo das estatísticas,
pertencente às ciências exatas (cf. BRINGEL; DOMINGUES, 2013; GOHN, 2014a;
MARICATO et al. 2013; NOBRE, 2013a; 2013b; ORTELLADO et al., 2013; SCHERERWARREN, 2014; SINGER, 2013; dentre outros). Os Protestos de Março de 2015 também
suscitaram diversas pesquisas em distintas áreas do conhecimento, sobretudo nas ciências
sociais (cf. ALONSO, 2017; BUCCI, 2016; JINKINGS; DORIA; CLETO, 2016; dentre
outros). De maneira geral, os dois fenômenos de mobilização popular de rua foram
Não buscamos discutir o impeachment de Dilma Rousseff ocorrido no dia 31 de agosto de 2016 nem as
relações de causa e consequência advindas das Jornadas de Junho de 2013 e dos Protestos de Março de 2015,
porque são temas que fogem ao escopo deste estudo. A respeito dessa temática, recomendamos a leitura de Bucci
(2016), Bosco (2017) e Demuru (2018).
2
Existem diversos rótulos para essas duas mobilizações: revoltas de junho, atos de junho de 2013, manifestos de
março, manifestações populares de março de 2015. Optamos por Jornadas de Junho de 2013 e Protestos de
Março de 2015 porque foram as designações mais frequentes nos corpora utilizados.
1
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reconhecidos como os de maior importância no período de redemocratização brasileiro,
conforme defendem os estudos de Gohn (2016) e de Secco (2017).
As Jornadas de Junho e os Protestos de Março são entendidos como manifestações de
rua, conforme distinção proposta por Scherer-Warren (2014). De um lado, há os movimentos
sociais organizados que possuem “uma relativa permanência temporal e no mundo
contemporâneo tendem a se estruturar sob a forma de redes de militância que opera como uma
estratégia para construção de significados políticos ou culturais em comum” (SCHERERWAREN, 2014, p. 15). Do outro, existem as manifestações de rua que se constroem “como
uma forma de evento político reativo a situações ou fatos políticos indesejáveis ou para criar
visibilidade a demandas coletivas nos campos socioeconômico, cultural ou político”
(SCHERER-WAREN, 2014, p. 16, grifo da autora).
As manifestações de rua podem ser engendradas pelos movimentos sociais ou,
simplesmente, demonstrar uma reação dos cidadãos em geral. Elas podem ocorrer ainda pela
combinação de ambas as situações: movimentos sociais e reação popular. As Jornadas de
Junho de 2013 e os Protestos de Março de 2015 nasceram dessa confluência de movimentos
sociais organizados e de contestação popular.
Não pretendemos analisar as agendas políticas, sociais ou históricas que cada um dos
fenômenos selecionados colocou em xeque. Os pesquisadores das ciências sociais possuem,
sobretudo, esse escopo de estudo voltado aos movimentos sociais (cf. GOHN, 2014b). As
manifestações de rua são arquitetadas como “uma forma de evento político reativo”
(SCHERER-WAREN, 2014). Mesmo possuindo esse aspecto mais volátil, efêmero e pouco
organizado, elas constituem-se como objeto de estudo no seio das teorias do texto e do
discurso. Consideramos essas manifestações como fenômenos discursivos produtores de
sentido e, portanto, buscamos depreender suas relações discursivas e tensivas por meio da
investigação do ator coletivo manifestante de rua.
O interesse deste estudo é pelo ator coletivo. É uma grandeza semiótica, a qual
buscamos depreender as bases de sua significação nos textos e discursos. A voz do
manifestante de rua advinda do sujeito de carne e osso não é objeto de exame desta tese; e não
exploramos especificamente as agendas de luta dos movimentos sociais nem suas
prerrogativas e justificativas socioculturais. Nosso objeto de pesquisa é outro. É analisado
como a imprensa (re)criou o ator manifestante de rua a partir de temas e figuras nas
publicações jornalísticas coletadas no mês de junho de 2013 e março de 2015, editadas pelas
mídias: O Estado de São Paulo (Estado), Folha de São Paulo (Folha) e Mídia Narrativas
Independentes, Jornalismo e Ação (Mídia Ninja).
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As manifestações de rua das Jornadas de Junho de 2013 são compreendidas de modo
diferente dos protestos de rua anteriores na história dos movimentos sociais no Brasil, de
acordo com Nobre (2013a; 2013b) e Gohn (2014a; 2014b). Algumas características
distinguem as mobilizações de junho de 2013 das antecedentes, na perspectiva dos jornais e
de outros comentadores. É dito, por exemplo, que as manifestações de junho “não têm
lideranças, palanques nem discursos. As passeatas se formam, se dividem e se reúnem sem
roteiro estabelecido. É difícil até mesmo prever onde vão surgir e ganhar corpo. Organizam-se
a partir de catalisadores nas redes sociais e no boca a boca das mensagens de texto”, conforme
ressalta o historiador Nobre (2013b, p. 144). Apesar da participação ativa do MPL nas
Jornadas de Junho, esse movimento social organizado não se responsabilizou pelas ações dos
protestadores.
Nos Protestos de Março de 2015, por sua vez, as mobilizações populares de rua foram
organizadas pelas redes sociais digitais em convocatórias efetuadas por diferentes grupos,
partidos políticos e entidades sindicais. Durante as manifestações de rua, havia maior número
de carros de som, palanques e outros instrumentos mais comuns dos protestos de rua dos anos
de 1970 e 1980, conforme compara Gohn (2016). O principal ingrediente absorvido pelos
Protestos de Março de 2015 das Jornadas de Junho de 2013 foi o poder agregador e difusor
das redes sociais digitais, conforme Castells (2015).
Devido a essas peculiaridades, as duas mobilizações populares suscitaram diversos
estudos e cotejos. Ao menos três foram as abordagens que predominaram nessas pesquisas, a
saber: (a) aquelas que buscaram as causas (NOBRE, 2013a; 2013b; SINGER, 2013); (b)
aquelas que descreveram os principais atores sociais e atores-indivíduo (JUDENSNAIDER et
al., 2013; ORTELLADO, 2013); e (c) aquelas que investigaram o processo de mobilização
(BUCCI, 2016; SECCO, 2013; 2017). Nosso estudo, em sentido amplo, pode iluminar esses
três campos de interesse, mas essas abordagens não constituem os objetivos deste trabalho.
O interesse desta tese está centrado na significação que subjaz às práticas semióticas
que estão associadas às estruturas discursivas das manifestações de rua.3 A nosso ver, são
práticas semióticas porque são linguagens que se deixam ler, isto é, inscritas pela linguagem
na atuação social dos seres humanos. De acordo com Greimas (1981), é possível entender as
atividades sociais humanas para além de uma interpretação dos indivíduos, “porque as
Ao tratar da questão do sentido dos enunciados, a filosofia bakhtiniana distingue significação e tema. Sob a
égide da filosofia bakhtiniana, Grillo (2008, p. 139) assevera que “a significação se define pelos elementos
reiteráveis e estáveis do sistema linguístico e o tema pelo seu caráter concreto, singular, sócio-historicamente
determinado e irredutível a uma análise totalizante”. A semiótica francesa, por outro lado, compreende a
significação, “quer como ‘produção do sentido’, quer como ‘sentido produzido’” (GREIMAS; COURTÉS,
2008, p. 459). Logo, o metatermo semiótico apreende as duas acepções bakhtinianas.
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atividades sociais são participantes, cada papel e cada programa estão inscritos no quadro de
um fazer coletivo que as ultrapassa. [...] Mas o problema é saber se e como o indivíduo,
enquanto papel social, ‘vive’ sua participação no fazer comum [...]” (GREIMAS, 1981, p.
130-131).
O problema do fazer humano é realocado quando se pensa no coletivo e não mais na
ação individual de cada um. Por isso, quando refletimos sobre os fenômenos das
manifestações de rua, não discutimos mais a ação de um determinado actante individual
situado histórica e socioculturalmente, mas de um actante coletivo que possui características
próprias.4
Na literatura da teoria semiótica, empregou-se o termo actante coletivo, porque
considerou-se que havia um empregado recorrentemente na construção de uma figura social
ao mesmo tempo no seu ser e no seu fazer. Greimas e Landowski (1975) aplicam essa
terminologia ao analisarem a sociedade comercial no discurso jurídico da lei n. 66.537, de 24
de julho de 1966. Nesta tese, consideramos que o emprego mais adequado seria o de ator
coletivo, pois a recorrência do ser e do fazer da figura social se dá tanto a partir de um papel
sintático, quanto um papel temático. Temos, portanto, um ator coletivo.
Se a manifestação se dá apenas pela recorrência de um fazer narrativo que não implica
necessariamente em uma dimensão semântica, temos, por outro lado, um actante coletivo.
Quando há a inter-relação sintático-semântica da figura social, temos, então, um ator coletivo.
São esses os critérios teórico-metodológicos que aplicamos para diferenciar um ator coletivo
de um actante coletivo. Compreendendo essa problemática, é objetivo geral desta tese a
formalização do conceito de ator coletivo como uma grandeza sensível e inteligível no
quadro teórico da semiótica de linha francesa.
Como recorte metodológico, retomamos o ator coletivo manifestante de rua por meio
de “descrições, primeiro parciais, depois comparativas e totalizantes”, como prevê Greimas
(1981, p. 131). A função deste trabalho é a de obter modelos descritivos acerca do ator
coletivo manifestante de rua que possam auxiliar na análise semiótica das representações
coletivas dentro das sociedades. Ainda que as contingências empíricas tendam a ser mais
complexas do que o recorte de uma teoria específica, a semiótica francesa possui um
arcabouço teórico consistente para o estudo do ator coletivo manifestante de rua.

Na teoria semiótica, o termo actante foi emprestado de Lucien Tesnière (1893-1953), da obra Éléments de
syntaxe structurale (TESNIÈRE, 1988). Greimas e Courtés (2008, p. 20-21) retomam e desenvolvem o sentido
dado pelo linguista francês ao conceito: “o actante pode ser concebido como aquele que realiza ou que sofre o
ato, independentemente de qualquer outra determinação”.
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A partir das bases teóricas da disciplina, verificamos que o termo semiótica possui
duas acepções. Em um primeiro sentido, a atribuição semiótica pode ser atrelada à grandeza,
correspondendo a “uma grandeza manifestada qualquer, que se propõe conhecer; um objeto
de conhecimento, tal qual aparece no decorrer e em seguida à sua descrição” (GREIMAS;
COURTÉS, 2008, p. 448). Nesse caso, seria uma semiótica-objeto, constituída por um plano
do conteúdo e um plano da expressão (cf. HJELMSLEV, 2009). Em um segundo sentido, a
noção de semiótica é compreendida como o conjunto dos meios que tornam possível o
conhecimento das próprias semióticas-objeto. Como teoria da significação, a semiótica
francesa possui um caráter descritivo. Por meio das semióticas-objeto (primeiro sentido), ela
constrói um conjunto de ferramentas de análise (segundo sentido). Essa é a dialética
fundamental que promove e reafirma o projeto científico dessa disciplina.
Greimas e Courtés (2008) propõem o principal simulacro metodológico da semiótica
discursiva: o percurso gerativo de sentido, que vai das estruturas mais simples e abstratas às
mais complexas e concretas. São propostos três níveis de profundidade: o fundamental, o
narrativo e o discursivo. No nível fundamental, temos as oposições semânticas que confirmam
o discurso e as operações que se efetuam com elas (negação e afirmação). No nível narrativo,
estão descritos os enunciados de estado e os de transformação de um sujeito em busca de um
objeto. Esse nível simula a ação do homem no mundo natural e de suas relações com os
outros homens (cf. BARROS, 2005). No nível discursivo, as estruturas narrativas são, de um
lado, concretizadas temática e figurativamente e, de outro, actorializadas, temporalizadas e
espacializadas (cf. FIORIN, 2016a). Uma mesma forma do conteúdo pode se manifestar em
diversos planos da expressão.
A junção entre o plano do conteúdo e o plano da expressão produz o texto, o qual é a
manifestação do discurso. De acordo com Fiorin e Discini (2013, p. 184-185), “os níveis
fundamental e narrativo são ‘universais’ culturais, são unidades discursivas virtuais que estão
à disposição do falante para serem atualizadas, por meio da enunciação, no nível discursivo. A
enunciação é a instância entre essas estruturas e as estruturas do discurso”.
Para a semiótica francesa, todos os níveis da língua e o modo como ela se articula na
manifestação de um texto devem receber uma descrição metalinguística. Greimas (1967, p.
125) afirma que “a descrição de uma estrutura não é mais que a construção de um modelo
metalinguístico, percebido em sua coerência interna e capaz de mostrar o funcionamento, no
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seio de sua manifestação, da linguagem que se propõe descrever”. 5 O percurso gerativo do
sentido é um instrumento teórico-metodológico válido para o desvelamento do texto, e é a
partir dele que a descrição do ator coletivo manifestante de rua é feita. Complementarmente,
adotamos os desdobramentos tensivos da teoria semiótica.
Conforme explica Zilberberg (2006), a semiótica tensiva se sustenta por meio da
função tensividade e de seus dois funtivos, intensidade e extensidade. O semioticista francês
esclarece as duas premissas que confirmam essa função: “(i) a tensividade é o lugar
imaginário em que a intensidade – ou seja, os estados de alma, o sensível – e a extensidade –
isto é, os estados de coisas, o inteligível – unem-se uma à outra; (ii) essa junção indefectível
define um espaço tensivo de recepção para as grandezas [...]” (ZILBERBERG, 2006, p. 169).
Nesse sentido, toda grandeza discursiva é qualificada em termos de intensidade e extensidade,
pois está imersa em um campo tensivo.
A abordagem tensiva é fomentada, paralelamente, pelos estudos de Fontanille e
Zilberberg (2001) e de Zilberberg (2011). Os conceitos-chave que a semiótica tensiva
desenvolve na área dos estudos da linguagem são, segundo Zilberberg (2011, p. 11): “(i)
quanto à estrutura, a dependência, mais que a oposição [...]; (ii) quanto à direção, a foria, na
medida em que os destinos possíveis da foria motivam a direção [...]; (iii) quanto ao valor, o
afeto, uma vez que essas grandezas se auxiliam reciprocamente [...]”. A proposta tensiva
compreende que não existem valores sem afetos, nem afetos sem valor, pois ela parte da
hipótese de que o sensível rege o inteligível. É esse pressuposto que permite o exame da
dimensão sensível dos textos selecionados para a análise.
A semiótica tensiva é complementar à semiótica de Greimas, pois ambas elucidam as
complexidades dos efeitos de sentido produzidos nos e pelos textos. Se a semiótica proposta
por Greimas, desde Semântica estrutural (GREIMAS, 1976), preocupou-se com as
descontinuidades produtoras do sentido por meio da dedução de programas e contraprogramas
narrativos, a semiótica tensiva ocupou-se do continuum que constitui a potencialidade do
sentido por meio das valências extensivas e intensivas. Segundo Discini (2015a), o nível
tensivo alimenta todo o discurso e vai até o plano da expressão.
Ao lado da semiótica francesa, colocamos a filosofia bakhtiniana em perspectiva
interdisciplinar.6 Trazemos à luz esse encontro, cientes de que as duas frentes de pensamento
Na tradução consultada: “la descripción de una estructura no es más que la construcción de un modelo
metalinguístico, percibido en su coherencia interna y capaz de mostrar el funcionamiento, en el seno de su
manifestación, del lenguaje que se propone describir” (GREIMAS, 1967, p. 125).
6
O termo Círculo de Bakhtin é usado como uma convenção, semelhante a muitas outras. Portanto, os rótulos
discursivos adotados não devem sugerir uma posição de liderança por parte de Bakhtin no Círculo, pois,
5
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possuem horizontes epistemológicos distintos. A filosofia bakhtiniana é relevante, porque traz
o princípio do dialogismo (BAKHTIN, 2006a; 2006b; 2010a; 2010b; 2010c; 2010d; 2015;
2016; 2017), que auxilia no entendimento das vicissitudes do sujeito – observando este em
seu inacabamento (cf. DISCINI, 2005). Esclarece-se que o dialogismo não diz respeito à
conversação face a face, mas está presente em todo e qualquer enunciado humano.
Para Bakhtin (2010a; 2010b), o dialogismo representa relações de sentido que
habitam, inter-relacionam e retomam enunciados.7 Como afirma Fiorin (2016b), “[...] o que é
constitutivo do enunciado é que ele não existe fora das relações dialógicas. Nele estão sempre
presentes ecos e lembranças de outros enunciados, com que ele conta, que ele refuta,
confirma, completa, pressupõe e assim por diante”. A concepção dialógica funda, conforme
desenvolve Discini (2007, p. 54), “um sujeito como identidade em princípio descentrada, já
que dada na relação eu/outro”.
Principalmente por meio das obras O discurso da vida e o discurso da arte, de
Volóchinov (1976)8, de Problemas da poética de Dostoiévski, de Bakhtin (2010a), e de O
método formal nos estudos literários, de Medviédev (2012), compreendemos que o Círculo de
Bakhtin dialoga com duas correntes teóricas de sua época, o formalismo russo e o marxismo.
Opõe-se às ideias dos formalistas russos, tecidas a respeito de um núcleo abstrato dos estudos
literários e linguísticos, bem como se contrapõe à ortodoxia marxista que, em seus extremos,
reduz a linguagem a uma cópia dos fenômenos socioeconômicos. O Círculo de Bakhtin
propõe um modo próprio de investigação da refração da realidade social, segundo a lógica
específica de cada esfera de atuação humana. É esse potencial heurístico do Círculo que
acolhemos.
A semiótica francesa associou-se à filosofia bakhtiniana em outros estudos da área
(BARROS; FIORIN, 2011; DISCINI, 2009a; 2009b; 2015a; FIORIN, 1988; 2009; 2011b;
dentre outros). As duas frentes de pensamento representam dois modelos teóricos distintos

conforme Brandist (2012), essa posição de destaque não foi exercida por Bakhtin, nem por outros membros.
Utilizaremos também os termos filosofia bakhtiniana e estudos bakhtinianos, expressões que possuem como
unidade subjacente uma série de estudos e de pesquisadores e não somente Mikhail Bakhtin.
7
Conforme Bakhtin (2010a, p. 98), “a ideia é um acontecimento vivo, que irrompe no ponto de contato
dialogado entre duas ou várias consciências. Nesse sentido, a ideia é semelhante ao discurso, com o qual forma
uma unidade dialética”.
8
Utilizamos para as citações diretas a tradução didática e não publicada feita por Carlos Alberto Faraco e
Cristóvão Tezza, que tomou a edição inglesa de I. R. Titunik (VOLÓCHINOV, 1976) e citaremos como
Volóchinov (s.d.). Em português, há em circulação a versão de João Wanderley Geraldi, publicada na obra A
construção da enunciação e outros ensaios, de Volóchinov (2013, p. 71-100). Optamos pela tradução no prelo
de Carlos Alberto Faraco e Cristóvão Tezza porque, a nosso ver, ela se adequada à transliteração de conceitos do
Círculo nos moldes da revisão bibliográfica realizada contemporaneamente.

24

que se entrecruzam, pois explicam, cada um à sua maneira, os fenômenos da linguagem e suas
inter-relações. E um modelo não exclui ou supera o outro.
Mesmo havendo pontos de convergência, é preciso fazer algumas considerações
acerca da obra do filósofo russo Mikhail Mikhailóvitch Bakhtin (1895-1975) e do Círculo ao
qual ele pertenceu. Primeiramente, há um problema de disputa de autoria nos textos de
Bakhtin. Algumas obras são atribuídas a ele, mas foram publicadas em nome de outros
autores; outros livros só foram lançados ao grande público após a sua morte. Uma das obras
disputadas é Marxismo e filosofia da linguagem, lançado em 1929, com autoria de Valentin
Nikoláievitch Volóchinov (1895-1936). Até 2016, vigorava no Brasil uma tradução indireta
do francês, cuja autoria era compartilhada entre Bakhtin e Volóchinov (2009) e se encontrava
na 13ª edição. Em 2017, após um longo e laborioso estudo, foi lançada a tradução direta do
russo para o português brasileiro, feita por Sheila Grillo e Ekaterina Vólkova Américo, sendo
a autoria atribuída a Volóchinov (2017).
Além das traduções indiretas, a divulgação das teorias da filosofia bakhtiniana foi
difusa, não cronológica e irregular em todo o Ocidente. Com isso, durante sua divulgação, os
estudos do Círculo sofreram influências e distorções de diversas correntes de pensamento. Um
deles, o tradutor Paulo Bezerra, ao refazer a tradução de Os gêneros do discurso (BAKHTIN,
2016), comenta que cometeu equívocos em suas traduções anteriores.9
Atualmente, as propostas teóricas do Círculo tornaram-se um canteiro de obras com
distintas aplicações, e essa difusão deve ser vista com ressalvas. Flores e Teixeira (2009, p.
145) ressaltam que a densidade do pensamento bakhtiniano “[...] faz com que [Bakhtin] seja
reivindicado por várias correntes: há quem o enquadre como marxista, neo-humanista, até
mesmo como um pós-moderno avant la lettre”. No Brasil, há uma ampla difusão editorial das
obras de Bakhtin e muitos são os seus comentadores. Existem periódicos, livros e materiais
didáticos especializados no Círculo de Bakhtin.
Ao consultarmos as publicações sobre a filosofia bakhtiniana, notamos que elas
dialogam com diferentes áreas do conhecimento – história, teoria e crítica literária, filosofia,
psicologia, pedagogia, linguística, dentre outras. Ela se tornou uma frente teórica favorável à
interdisciplinaridade – quando o diálogo é bem executado. Por outro lado, a prodigiosa

“Em traduções anteriores, talvez influenciado por outras correntes linguísticas, eu havia traduzido o termo
russo viskázivanie por ‘enunciação’ quando se tratava de ato ou produção imediata de fala ou discurso. A
releitura cuidadosa e analítica que fiz dos textos para esta edição me fez perceber que eu havia de fato cometido
uma séria impropriedade” (BEZERRA, 2016, p. 153, grifo do autor).
9
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interlocução provoca incompreensões conceituais, principalmente, quando a interação das
disciplinas dilui ou apaga as fronteiras que as distinguem.
Para evitar esses deslizamentos, o encontro entre a filosofia bakhtiniana e a semiótica
obedece a um princípio de interdisciplinaridade que, como propõe Fiorin (2008c, p. 38),
“pressupõe uma convergência, uma complementaridade, o que significa, de um lado, a
transferência de conceitos teóricos e de metodologias e, de outro, a combinação de áreas”.
Não eliminamos as arestas de cada modelo teórico, bem como mantemos em seus horizontes a
incompletude e o inacabamento que os fazem, cada um à sua maneira, imperfeitos. E, por
isso, um modelo complementa as deficiências do outro.
Ao expormos a pertinência de se acolher as teorias da semiótica francesa e da filosofia
bakhtiniana, pode surgir um questionamento sobre o interesse de se investigar um fenômeno
multifacetado e dinâmico, como as manifestações de rua, por meio de modelos teóricos que se
reafirmam nos postulados das ciências da linguagem. Para justificar o uso do ponto de vista
científico da linguagem no entendimento de fenômenos complexos, retomamos as palavras de
Hjelmslev (2009). O linguista dinamarquês esclarece que a linguagem é uma chave de
tradutibilidade para todo e qualquer fenômeno: “na prática, uma língua é uma semiótica na
qual todas as outras semióticas podem ser traduzidas, tanto todas as outras línguas como todas
as estruturas semióticas concebíveis” (HJELMSLEV, 2009, p. 115).
Em uma perspectiva discursiva, as manifestações de rua ocorridas em junho de 2013 e
em março de 2015 – também entendidas como núcleos temáticos de diferentes esferas de
atuação humana (BAKHTIN, 2016)10 – desvelam os objetos e os valores, apreciados ou
repudiados, de toda uma sociedade, em nosso caso, a brasileira. Diante desses dois fenômenos
discursivos, partimos da seguinte hipótese: se é possível depreender uma gradação escalar
entre o sensível e o inteligível do ator coletivo manifestante de rua. Essa é a primeira hipótese
teórico-metodológica deste trabalho.11
A investigação do ator do enunciado manifestante de rua, como unidade de análise,
torna-se importante na discursivização dos distintos textos selecionados. Demonstramos isso

Conforme Grillo (2008, p. 143), “a noção de esfera da comunicação discursiva (ou da criatividade ideológica
ou da atividade humana ou da comunicação social ou da utilização da língua ou simplesmente ideológica) é
compreendida como um nível específico de coerções que, sem desconsiderar a influência da instância
socioeconômica, constitui as produções ideológicas, segundo a lógica particular de cada campo”. O conceito
bakhtiniano de esferas de atuação humana vem denominar as formações sociais, com suas manifestações e seus
modos de organização, bem como de circulação e de recepção.
11
Distinguimos hipótese teórico-metodológica de hipótese de análise. A primeira é uma proposição a ser
validada ou refutada pela teoria e pelos métodos empregados. A segunda é uma proposição a ser constatada ou
falseada pelos dados de análise. O que diferencia uma da outra é o procedimento científico que testa a hipótese:
naquela, é a teoria e os métodos; nesta, é a análise dos dados.
10
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por meio das invariâncias depreendidas das variâncias dos textos, como prevê a prerrogativa
hjelmsleviana. Em específico, as invariâncias depreendidas do ator do enunciado manifestante
de rua permitem compreender os objetos, os valores e as valências tensivas virtualizados nos
esquemas actoriais do ator coletivo manifestante de rua.12
Selecionamos a figura do manifestante de rua porque ela participa ativamente na
construção do sentido das mobilizações populares. Conforme o Dicionário Houaiss (2014)13,
o manifestante é “aquele que se manifesta”, “participa de manifestação pública de caráter
político, reivindicatório etc.”, podendo denominar um indivíduo ou uma multidão. Além
disso, o ator manifestante, em sua relação com a doxa vigente, pode ser tanto apreciado e
apoiado quanto repudiado e depreciado massivamente.
Na dimensão das práxis, o manifestante de rua pode usar ou não máscaras ou outros
acessórios que dificultem a sua identificação. A figura do manifestante é diversa em sua
revelação textual, seja pelo seu posicionamento reivindicatório (tematização), seja pela sua
corporeidade estética: ora mais, ora menos, mascarada (figurativização).14 Os componentes
de sua textualização não lhe garantem nem o completo anonimato, nem a definição assertiva
de uma identidade. Eis a complexidade que perpassa e constitui a figura do manifestante de
rua e o torna um objeto de estudo pertinente a uma teoria da significação, como a semiótica.
Não examinamos o éthos do manifestante de rua, isto é, a imagem do enunciador
manifestante produzida pelo modo de dizer e de se manifestar, pois o éthos é do enunciador
dos textos em que o manifestante de rua aparece. A abordagem é outra. Procura-se a imagem
que a enunciação atribui ao ator do enunciado manifestante de rua. Na totalidade dos textos, a
reiteração dessas imagens fundam os perfis do ator coletivo manifestante de rua, os quais
auxiliam e afiançam os reencontros discursivos – considerados como efeito de sentido e parte
das práticas humanas presentes em todo tipo de sociedade, como sugeriu Greimas (1981, p.
47) na epígrafe.
Utilizamos o termo perfis para designar as diferentes configurações com as quais o
ator coletivo manifestante de rua pode ser discursivizado, pois essa noção coloca em destaque

Esquema é uma noção de Hjelmslev (1991; 2009) que retoma e desdobra o termo saussuriano de forma. A
partir de uma leitura de Zilberberg (1985; 2011), esquemas actoriais podem ser entendidos como as
possibilidades de intersecção entre os eixos sintagmático e paradigmático do processo de actorialização (cf.
GREIMAS; COURTÉS, 2008, p. 22-23).
13
Utilizamos a versão eletrônica, por isso o compêndio não tem paginação. O dicionário segue a nova ortografia
da língua portuguesa, que entrou em vigor no dia 1º de janeiro de 2009, e se tornou obrigatória em 2013.
14
Concebemos a noção de corpo conforme a proposta de Discini (2015a, p. 1): “corpo de um sujeito, o ator
discursivo, que, apreensível dos enunciados como enunciação enunciada, espalha ao longo dos textos marcas da
própria presença, as quais dizem respeito ao modo de olhar para o mundo feito discurso” (DISCINI, 2015a, p. 1).
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a intersecção entre as instâncias da enunciação e do enunciado. 15 Os perfis do ator
manifestante de rua a serem investigados não são de um sujeito que diz eu, isto é, em termos
semióticos, aqueles instaurados por meio dos mecanismos de debreagem enunciativa de
primeiro grau (eu, aqui, agora). Esta tese examina os perfis do ator coletivo manifestante de
rua construídos na instância do enunciado – debreagem enunciva (ele, alhures, então) e
revistos por meio de diferentes totalidades discursivas (BRøNDAL, 1986; DISCINI, 2009a;
2015a).
Não é também o manifestante de rua de carne e osso que almejamos estudar.
Diferentemente disso, o ator coletivo é retomado por meio de uma totalidade discursiva, o que
sugere mais de uma unidade textual, isto é, um conjunto de diferentes textos. Outra
peculiaridade da análise do ator coletivo indica que o principal interesse está no modo de um
enunciador enunciar o manifestante de rua, o que se afina com os pressupostos de uma
estilística discursiva (DISCINI, 2009a; 2015a).
A escolha pelo discurso jornalístico se deve a seu papel de intermediador entre a
sociedade e a informação. O discurso jornalístico é pertinente para a análise de actantes e
atores coletivos por diversos motivos. Dentre eles, está a excelência do discurso jornalístico
em pulverizar ou em desconstruir actantes e atores coletivos. Essa característica não se
assenta somente na função de fazer saber da esfera jornalística, mas em sua capacidade de
construir seres coletivos. Conforme afirmam Greimas e Landowski (1981, p. 85), “[...] a
possibilidade de construção de actantes coletivos depende de nossa faculdade geral de
imaginar diferentes modos de existência de ‘seres quantitativos’, de conceber, no continuum
do mundo, diferentes recortes em unidades e totalidades descontínuas [...]”.
A esfera jornalística participa da construção de identidades e alteridades. O discurso
jornalístico é, segundo Rodrigues (1996, p. 4), “[...] uma anti-história, o relato das marcas de
dissolução da identidade das coisas, dos corpos, do devir. Pertence, por conseguinte, ao
mundo do acidente que deixa vestígios e altera a substância do mundo das coisas, das pessoas,
das instituições”.
O reconhecimento social da imprensa foi construído paulatinamente no imaginário
brasileiro, principalmente, nos últimos dois séculos. Retomando a historicidade da imprensa
no território nacional, Morel e Barros (2003, p. 17) ressaltam que “[...] havia jornais
produzidos na Europa e normalmente recebidos no Brasil pelo menos desde o século XVIII”.
15
A noção de perfil retoma a percepção sensível do objeto percebido, conforme afirma a tradição
fenomenológica. Para maiores esclarecimentos, indicamos a leitura de Merleau-Ponty (2013; 2015) e de Discini
(2015a, p. 87-101).
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De acordo com Sodré (1966, p. 175), a categoria dos jornalistas somente se consolidaria na
passagem do século XIX para o XX, deixando de ser uma imprensa artesanal para se
constituir uma organização com fisionomia industrial. Embora haja divergências na
epistemologia do campo das ciências sociais, entende-se que o jornalismo acompanha o
desenvolvimento da sociedade e de seus valores, pois, para além de noticiar fatos, ele
participa ativamente da cena pública: ora estabelecendo alianças, ora agenciando conflitos.
Tudo isso indica que o jornalismo está em constante mudança, visto que acompanha as esferas
de atuação humanas (BAKHTIN, 2016).
O trocadilho latino mutatis mutandis serve como plano de fundo metafórico das
transformações da mídia16, em especial do período da imprensa impressa à Era digital 17. As
mudanças midiáticas alteram as esferas de produção, circulação e recepção dos conteúdos
jornalísticos, criando estratégias narrativas que buscam, por sua vez, entender e acompanhar
as transformações sociais (cf. CASTELLS, 2013). Por isso, acreditamos que o conceito de
ator coletivo atue nesse campo da atividade humana com grande frequência.
Os actantes e atores coletivos compõem os instrumentos de predicação da linguagem –
essa é a segunda hipótese teórico-metodológica desta tese. Ao examinar a figurativização do
ator coletivo manifestante de rua no discurso jornalístico, examinamos se essa hipótese se
confirma ou não, visto que a teoria semiótica se contrapõe a um estruturalismo estático em
que se estabelece uma correspondência mecanicista entre a figuratividade da linguagem e o
mundo natural.
Bertrand (2003, p. 405), partindo das propostas de Greimas (2017), em Da
imperfeição, afirma que as relações entre a figuratividade e o mundo se moldam por meio de
convenções: “[...] a correspondência se faz pelo crivo cultural que lhe é aplicado, tornando
possível, por meio de convenções coercitivas, mas provisórias, consistentes, mas precárias, a
legibilidade figurativa”. É sob a dimensão figurativa que se estabelecem os distintos modos de
participação e adesão nas comunidades linguísticas e culturais, conforme assevera o
semioticista francês.

O termo mídia é o plural latino de medium, e significa meio. Segundo Rabaça e Barbosa (2014, p. 181), mídia
designa um “conjunto dos meios de comunicação existentes em uma área, ou disponíveis para uma determinada
estratégia de comunicação” (RABAÇA; BARBOSA, 2014, p. 181). A noção é entendida, aqui, em duas
acepções: (a) o conjunto das instituições que utiliza tecnologias específicas para realizar a comunicação humana;
(b) o meio de comunicação que, para se efetivar, precisa de uma tecnologia; é uma comunicação midiatizada –
como o jornal precisa da impressão e/ou da circulação em redes sociais digitais. Nesse caso, utilizamos a
primeira acepção, mas em outros momentos empregaremos o termo na segunda entrada. Fundamentamos essa
compreensão nas contribuições de Thompson (2002) e de Santaella e Lemos (2010).
17
Para maiores informações sobre a Era digital e suas relações com a cultura das mídias, indica-se a leitura de
Santaella (1996; 2013), Santaella e Lemos (2010), Lemos e Lévy (2010) e Lévy (2011).
16
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Ao retomar a noção de conotação veridictória, pretende-se investigar a produção do
sentido nos textos jornalísticos a fim de apreender como o ator coletivo participa das
axiologias e das ideologias. Examinamos essa questão validando as marcas da enunciação no
enunciado e, para além disso, verificando as coerções de cada gênero discursivo em contraste
com o estilo autoral na estilística discursiva de cada texto, conforme propõe Discini (2009a;
2015a).
Consideramos o ator coletivo manifestante de rua um instrumento usado pelo contrato
fiduciário enunciativo. Destaca-se o papel que o ator coletivo desempenha na semiose dos
textos, isto é, em casos concretos, verificando como o ator coletivo se constrói
discursivamente e atua transformando a comunicação humana, especialmente em seus
processos interacionais e argumentativos. Quando abordamos as duas mobilizações populares
de rua, o que é discutido, analiticamente, não são os problemas sociais que as incitaram, mas a
participação do ator coletivo manifestante de rua na manutenção e destituição de axiologias e
ideologias nos textos selecionados. São os simulacros do manifestante de rua que
interessam.18
Para tratar do ator coletivo, preferimos priorizar uma abordagem que examine o
fenômeno em sua emergência nos textos jornalísticos. Por isso, escolhemos somente os textos
jornalísticos produzidos em junho de 2013 e em março de 2015. Durante esse período
específico, coletamos diversos textos de distintos gêneros, com sujeitos da enunciação
também diferentes.
Além da análise dos textos jornalísticos produzidos nesse período, é preciso delimitar
a espacialidade na qual os protestos se realizaram. Dentre todos os municípios em que
aconteceram manifestações de rua relacionadas às Jornadas de Junho de 2013 e aos Protestos
de Março de 2015, optamos pela cidade de São Paulo-SP.
A capital paulista foi o epicentro das Jornadas de Junho de 2013, fato que estimulou a
escolha dessa espacialidade. Foi em São Paulo que as mobilizações se iniciaram, a princípio
contra o aumento da tarifa de transporte público. No dia 20 de junho de 2013, um dia após a
revogação do aumento da tarifa, conforme o Datafolha19, foram às ruas mais de 110 mil
Landowski (1986, p. 206, tradução nossa) define, no Dicionário de semiótica II, que o termo simulacro é
empregado, “na semiótica narrativa e discursiva, para designar o tipo de figuras [...] com a ajuda das quais os
actantes da enunciação se deixam mutuamente apreender, uma vez projetados ao quadro do discurso enunciado”
(no original: “en sémiotique narrative e discursive, pour designer le type de figures [...] à l’aide desquelles les
actantes de l’énonciation se laissent mutuellement apprénhender, une fois projetés dans le cadre du discours
énoncé”).
19
Datafolha é o instituto de pesquisas estatísticas do Grupo Folha, um conjunto de empresas coligadas do qual o
jornal Folha de São Paulo faz parte. O instituto foi fundado em 1983, como departamento de pesquisas da Folha
da Manhã, e se estabeleceu, posteriormente, com estrutura independente para atender a clientes externos em
18
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pessoas. De acordo com os dados do mesmo instituto de estatística, uma adesão tão alta à
manifestação de rua com temática política como essa só havia ocorrido na história da cidade
de São Paulo durante as Diretas Já, no dia 16 de abril de 1984, quando 400 mil pessoas se
encontraram na região da Praça da Sé para lutar em prol da redemocratização do País.20
Conforme salienta Gohn (2014a, p. 22), “a cidade de São Paulo será a referência na
narrativa dos acontecimentos [das manifestações de junho de 2013], citando-se outras
localidades como exemplos paralelos”. Nos Protestos de Março, a maior adesão de
participantes, seja naqueles realizados no dia 13, seja nos que ocorreram no dia 15 de março
de 2015, foi também na capital paulista – tanto na contagem realizada pela Polícia Militar,
quanto na dos organizadores.
Os dados estatísticos atestam o ativismo das ruas de São Paulo. O Gráfico 1 mostra o
crescendum das manifestações de rua a partir de junho de 2013:
Gráfico 1 - Número de protestos de rua realizados em São Paulo-SP entre janeiro de 2013 e novembro de 2014

Fonte: Dados coletados e divulgados pela Companhia de Engenharia de Tráfego de São Paulo (CET-SP) e arte
de Bagalio (2014).

Em 2013, a média de protestos nas ruas paulistanas foi de 83 por mês, o que
corresponde a três por dia; em 2014, a média foi de 65 protestos a cada mês, o que equivale a
duas mobilizações diárias. Apreende-se que essa é uma cidade em que as ruas brandam. Por
meio do Gráfico 1, três considerações sobre as consequências que o fenômeno das Jornadas
de Junho trouxeram podem ser observadas.
A primeira consideração é a de que os dois picos do Gráfico ocorrem nos momentos
de início e de término das Jornadas de Junho, conforme proposta de Gohn (2014a), segundo a
1990. Desde então, realiza diversas pesquisas de âmbitos distintos. Os dados do Datafolha que apresentamos
foram divulgados no jornal Folha de São Paulo entre os dias 16 e 17 de maio de 2014, no Caderno Poder,
páginas A4 e A5.
20
Na citada pesquisa do Datafolha, também foram consideradas as manifestações de rua relacionadas a temas
não políticos, como mobilizações populares identitárias (Parada das Lésbicas, Gays, Bissexuais e Transgêneros –
LGBT, por exemplo) e religiosas (Marcha para Jesus, por exemplo). Por não estar no escopo deste trabalho, não
retomamos esses dados.
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qual esse fenômeno durou de 6 de junho de 2013 a maio de 2014. Em junho de 2013, com as
manifestações contra o aumento da tarifa de transporte público, ocorreram 209 mobilizações
populares de rua. Em maio de 2014, com os protestos contra a realização da Copa do Mundo
da Federação Internacional de Futebol (FIFA), houve 136 manifestações.
A segunda ponderação é a de que, antes de junho de 2013, quando surgiram as
manifestações das Jornadas de Junho, a média dos protestos por mês em São Paulo-SP era
mais baixa. Entre janeiro e maio de 2013, a média total era em torno de 34,2.21 É um número
menor do que todos os outros posteriores a junho de 2013, tanto nesse ano, quanto no de
2014.
A terceira dedução é a de que, após maio de 2014 – término das Jornadas de Junho,
conforme Gohn (2014a) –, a média total dos protestos por mês avançou, pois, quando se
somam as médias de junho a novembro de 2014, obtém-se a média total de 56,3. Essa
estimativa ficou superior àquela obtida entre os meses que antecederam a junho de 2013 (34,
2). Constata-se que as Jornadas de Junho de 2013 estimularam a prática do protesto de rua na
cidade de São Paulo-SP.
De forma geral, depois das Jornadas de Junho, a mobilização popular de rua ficou
mais frequente em São Paulo, mesmo que, no montante geral, tenham ocorrido menos
manifestações no ano de 2014 do que em 2013. Contudo, a frequência da mobilização popular
de rua em São Paulo não se explica apenas pelas Jornadas de Junho de 2013. Essa
regularidade decorre de diversos fatores históricos e socioculturais. Dentre eles, estão as
correlações entre as Jornadas de Junho de 2013 e as outras práticas já existentes e as
decorrentes a partir de junho de 2013. Com efeito, é pertinente investigar os Protestos de
Março de 2015, que ajudam a esclarecer, sob outro ponto de vista, as correlações entre as ruas
e as “representações coletivas” (GREIMAS,1981, p. 131).
Quanto às mídias escolhidas para a análise, três foram os veículos de comunicação
selecionados para representar o discurso jornalístico produzido sobre as Jornadas de Junho de
2013 e os Protestos de Março de 2015, a saber: os jornais impressos O Estado de São Paulo
(doravante, Estado) e Folha de São Paulo (doravante, Folha), e as postagens em rede social
digital da Mídia Narrativas Independentes, Jornalismo e Ação, conhecida pela sigla NINJA
(doravante Mídia Ninja).

Obtivemos a média total dos meses anteriores às Jornadas de Junho fazendo o seguinte cálculo: somamos as
médias de janeiro (7), fevereiro (41), março (23), abril (47) e maio (53), pois eles antecederam a junho de 2013;
e depois, dividimos o resultado obtido (171) por cinco, que é o número total de meses.
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Os dois jornais impressos foram escolhidos por contar com uma grande circulação no
território nacional – sobretudo na capital paulista – e serem dois dos mais antigos do
jornalismo brasileiro. O Estado teve sua primeira publicação em 4 de janeiro de 1875, com o
nome de A Província de São Paulo, e a Folha, em 19 de fevereiro de 1921, como Folha da
Noite. A média da circulação nacional do jornal impresso para o ano de 2013 do Estado foi de
234.863 exemplares, e a da Folha, de 294.811, estando entre os cinco jornais mais lidos do
País no ano de 2013. Em 2015, eles continuaram entre os cinco periódicos mais lidos do
Brasil: Folha, em terceiro lugar, com tiragem de 189.254, e Estado, em quarto lugar, com
157.761 exemplares impressos.22 Destaca-se que a imprensa paulista cumpre um papel
relevante no cenário das comunicações em âmbito nacional, conforme Pilagallo (2012)23.
A Mídia Ninja integra o coletivo denominado Fora do Eixo, o qual foi criado no ano
de 2000 com o intuito de produzir festivais de música. O grupo Fora do Eixo está em mais de
120 cidades no País e busca construir, coletivamente, uma transformação social por meio de
processos de produção criativa e articulação de distintos setores da sociedade. Em 2013,
durante o Fórum Social Mundial, realizado na Tunísia, foi lançada oficialmente a Mídia
Ninja. Conforme Lorenzotti (2014), em 2011, já havia, entre os comunicadores do Fora do
Eixo, coberturas multimidiáticas de acontecimentos sociais sendo produzidas.
Em junho de 2013, a Mídia Ninja contribuiu para a repercussão de imagens, vídeos e
relatos sobre as manifestações de rua do MPL nas redes sociais digitais24. E ela fez isso antes
da repercussão na grande mídia, representada, sobretudo, pelos jornais impressos, pelas
emissoras de rádio e pelas redes de televisão aberta.
A difusão de informação de maneira alternativa à grande mídia impactou a ideologia
sobre os atos de protesto contra o aumento da tarifa de transporte público, promovidos pelo
MPL e realizados entre 6 e 20 de junho de 2013. Nesse período, foi principalmente a
cobertura jornalística executada pela mídia alternativa – sobretudo a Mídia Ninja – que

A consulta desses dados foi realizada na Associação Nacional de Jornais, que classifica a circulação paga por
ano dos jornais do País, disponível em: <http://www.anj.org.br/maiores-jornais-do-brasil/>. Acessado em: 5 nov.
2018.
23
Pilagallo (2012, p. 314) explica que “o peso da indústria jornalística de São Paulo é proporcional à
importância do Estado para o país. No começo desta história em 1823, a pequena cidade [São Paulo], isolada dos
centros de decisão, passou a contar com seu primeiro jornal, ainda manuscrito, quando outras províncias já
tinham dado os primeiros passos rumo à construção de uma imprensa influente. Quase dois séculos mais tarde, o
Estado de São Paulo contabiliza 1126 jornais, dos quais 208 são diários, o que representa cerca de um terço dos
títulos publicados no Brasil. Não por acaso, é a mesma participação da produção paulista no PIB nacional”.
24
Redes sociais digitais ou redes sociais da internet, segundo Recuero (2012), correspondem à sociabilidade
estabelecida entre usuários da internet por meio de recursos tecnológicos, ou seja, representam uma intersecção
entre os aspectos humanos e os tecnológicos em prol da construção de uma sociabilidade intrinsecamente
midiatizada.
22
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estimulou o engajamento entre os usuários das redes sociais digitais, em especial os do
Facebook e os do Twitter, e os protestos de rua.
Em 2015, a cobertura jornalística foi outra. A grande mídia fez, ao contrário das
Jornadas de Junho de 2013, uma ampla cobertura dos Protestos de Março, que podiam ser
acompanhados ao vivo em diversas redes de televisão aberta em boletins constantes. Como
Gohn (2016, p. 138) ressalta, “nas manifestações de Março de 2015 o MPL não teve
protagonismo com visibilidade, não levou suas bandeiras às ruas”. Outros coletivos tiveram
protagonismo nos Protestos de Março de 2015, como o Vem para Rua, Movimento Brasil
Livre (MBL) e Revoltados On-line. Esses grupos, como destaca Alonso (2017), foram
descendentes e dissidentes das Jornadas de Junho de 2013.
Durante os Protestos de Março de 2015, a polarização notava-se em toda a mídia
brasileira, tanto dentro das redes sociais digitais quanto fora delas. Esse é outro fator que
justifica a presença de textos jornalísticos advindos da esfera midiática impressa e também da
digital. Com isso, a pertinência não se restringe à materialidade do significante linguístico (o
plano da expressão), mas também apreende a significação transmitida pelos conjuntos dos
textos jornalísticos. Como Greimas (1981, p. 38) critica, “a ênfase sobre os meios materiais
[...] consiste em considerar apenas a face externa dos processos comunicativos, em ocupar-se
apenas dos significantes, excluindo as significações transmitidas”.
Greimas (1981, p. 39) propõe que, ao invés de “distinguir os códigos embaralhados e
descrevê-los um a um separadamente”, deve-se procurar “o postulado da unicidade da
significação, manifestada através de todos os códigos empregados”. Na perspectiva do
lituano, é essa postura teórico-metodológica que “pode conferir um estatuto homogêneo às
pesquisas sobre a dimensão cultural das sociedades” (GREIMAS, 1981, p. 39). Por isso,
mantemos nosso interesse pela e na significação do discurso jornalístico.25
Sobre a ordem de apresentação das manifestações de rua selecionadas, Jornadas de
Junho e Protestos de Março, optamos pela sequência cronológica. A estrutura narrativa dos
fatos nos textos selecionados acompanha, prioritariamente, a cronologia dos acontecimentos.
O corpus das Jornadas de Junho parte do primeiro ato de protesto, realizado no dia 6 de
junho, e segue até o anúncio da revogação do aumento da tarifa de transporte, pronunciada no
final da tarde do dia 19 de junho de 2013. O corpus dos Protestos de Março inicia-se com o
final da disputa eleitoral em 2014 e vai até às manifestações do dia 13 e do dia 15 de março de

Para maiores esclarecimentos sobre o conceito de suporte, recomenda-se a leitura de Bonini (2011), Debrey
(1993), Fontanille (2005), Marcuschi (2003) e Távora (2008).
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2015. Durante a análise, tratamos somente de maneira pontual as notas e as observações de
fatos ulteriores aos marcos referenciais apontados.
Decidimos pela sequência temporal cronológica porque ela recorta os momentos
principais dos dois fenômenos discursivos selecionados. Esse procedimento proporciona
maior legibilidade dos fatos retomados e postos em análise. Ressalvamos que a sequência
cronológica é apenas um dos métodos para exposição das ideias e não a epistemologia para a
produção do sentido de historicidade desenvolvida neste estudo, pois, a nosso ver, a
historicidade não representa uma sequência linear e causal de eventos que se sucedem.26
Como são duas manifestações de rua diferentes, esta tese comporta dois corpora
distintos: um corpus referente às Jornadas de Junho de 2013 e outro que diz respeito aos
Protestos de Março de 201527. Foram utilizados os seguintes critérios de seleção dos textos
para compor cada corpus: (i) adequação ao tempo (junho de 2013; março de 2015) e à
espacialidade (São Paulo-SP); (ii) qualidade, no sentido de trazer distintas estratégias de
construção do enunciado e da argumentação; (iii) pertinência, no que diz respeito à
historicidade do fenômeno discursivo (Jornadas de Junho; Protestos de Março).
Cada corpus possui distintos gêneros discursivos (BAKHTIN, 2016) que são
comparados. Para analisar a mídia impressa, dentro da cobertura jornalística do Estado e da
Folha, selecionamos os gêneros editorial, artigo de opinião e reportagem. A fim de examinar
a mídia digital, optamos pelas postagens na rede social digital da Mídia Ninja, divulgadas na
plataforma Facebook.
O editorial foi escolhido porque, diferentemente dos demais gêneros jornalísticos, ele
reflete o posicionamento do veículo de comunicação no qual é reproduzido e não
necessariamente de quem o escreve (cf. MARQUES DE MELO, 1992; RABAÇA;
BARBOSA, 2014). Parte do corpus das Jornadas de Junho é composto pelos editoriais
publicados em 13, 15 e 20 de junho de 2013 nos dois jornais selecionados (ESTADO, 2013a;
2013b; 2013c; FOLHA, 2013a; 2013b; 2013c).
Os editoriais nessas datas são apropriados à análise, pois conseguem retratar o
posicionamento dos jornais em três diferentes tempos do desenvolvimento das manifestações
de rua em São Paulo-SP. Conforme Gohn (2014a, p. 22), as Jornadas de Junho tiveram três
momentos no mês de junho de 2013, a saber: (1) momento: desqualificação e descaso (1º ato
ao 3º ato – 6 a 13 de junho); (2) momento: violência, revolta popular e susto pelo movimento
Outras informações sobre os diversos modelos de história, consultar as críticas de Koselleck (2006). Sobre a
concepção de não linearidade nas teorias científicas, recomenda-se Kuhn (2009), que propõe o conceito de
revolução científica.
27
Os dois corpora encontram-se nos anexos (ANEXO A, B, C, D).
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de massa (4º ato ao 6º ato – 14 a 18 de junho); (3) momento: a vitória na demanda básica (7º
ato e revogação do aumento da tarifa de transporte público – 19 e 20 de junho).
No corpus dos Protestos de Março, selecionamos dois gêneros: editorial e artigo de
opinião. Nesse caso, opta-se por analisar o artigo de opinião, porque, ao emparelhá-lo ao
editorial, questiona-se se é possível investigar o ator coletivo manifestante de rua tanto em
textos jornalísticos que velam as marcas de enunciação, como ocorre nos editoriais, quanto
naqueles que as revelam, como acontece nos artigos de opinião. Ao comparar dois gêneros
distintos, pretende-se verificar se a grandeza do ator coletivo manifestante de rua é
coextensiva ao discurso jornalístico ou apenas imanente a uma parte do discurso.
Para tanto, o estudo comparativo desses dois gêneros é feito em três momentos dos
Protestos de Março. Primeiramente, com os textos voltados para as manifestações do dia 13
de março de 2015, investiga-se as especificidades do gênero artigo de opinião por meio de
dois exemplares: um que foi publicado no dia 13 de março de 2015 pelo Estado (GABEIRA,
2015), e outro lançado no dia 14 de março de 2015 pela Folha (GIELOW, 2015). Em seguida,
com os textos abordando os protestos do dia 15 de março de 2015, compara-se um editorial da
Folha (2015a) e um artigo de opinião do Estado (DI FRANCO, 2015), ambos publicados no
dia 16 de março de 2015.
O terceiro momento traz textos formalizando um balanço das mobilizações de rua
ocorridas nos dias 13 e 15 de março de 2015. Emparelha-se, então, um editorial do Estado
(2015) com um artigo de opinião da Folha (MOTA, 2015), ambos publicados no dia 23 de
março de 2015. Com isso, pretende-se, baseados em três momentos distintos dos Protestos de
Março, observar as relações entre os gêneros artigo de opinião e o editorial, discutindo, em
especial, o conteúdo temático, a construção composicional e o estilo.28
Já a reportagem, tal como recuperada no interior desta tese, pode ser definida como
gênero da seguinte maneira. Trata-se, de acordo com Discini (2018)29, de uma estrutura
composicional semelhante à notícia, ou seja, responde às perguntas básicas: quem fez o quê?
Quando? Como? Onde? Por quê? No entanto, a reportagem distingue-se da notícia porque
aquela expande a extensão e a intensidade desta. Nesse ponto, a reportagem incorpora à voz
do repórter os depoimentos de possíveis testemunhas do fato relatado e amplia os comentários
do repórter a respeito do acontecido. Conforme a semioticista, a reportagem opera tanto na
ordem da extensidade aumentada como na da intensidade tonificada em relação à notícia.
Todos os seis editoriais e os quatro artigos de opinião selecionados estão reproduzidos integralmente nos
Anexos (p. 364-381). Em alguns casos, apresentamos o texto em panorama geral e em recortes, para que todos
os seus componentes possam ser lidos com mais facilidade (cf. Anexos A e B).
29
Contribuições avulsas de autoria de Norma Discini durante a orientação desta tese.
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Compreendendo essas coerções do gênero, foram escolhidas as reportagens que exploraram a
factualidade das notícias com diversos e distintos recursos verbo-visuais.
Quatro reportagens compõem o corpus das Jornadas de Junho, tendo sido lançadas
entre os dias 20 e 23 de junho de 2013 nos dois jornais. No Estado, duas edições foram
publicadas, respectivamente, nos cadernos Metrópoles (ESTADO, 2013d, A24-A25) e
Política (ESTADO, 2013d, A14-A15). Na Folha, uma reportagem foi editada no caderno
Cotidiano (GAMA et al., 2013, C2-C3) e a outra na Revista São Paulo (NETO et al., 2013, p.
26-29).
Também quatro reportagens constituem o corpus dos Protestos de Março, sendo essas
publicadas entre os dias 14 e 28 de março de 2015. Duas reportagens são da Folha (FOLHA,
2015b): uma encartada no caderno Poder, a outra na Revista São Paulo (FAGUNDEZ;
TEIXEIRA, 2015). E duas são do Estado, e encontram-se no caderno Política
(VENCESLAU; CHAPOLA; HUPSEL FILHO, 2015; ROSA, 2015). Por meio do exame das
oito reportagens, cotejamos as diferentes formas de organização das estruturas actanciais e
actoriais para a produção do sentido dos textos, atentando, em especial, para as estruturas que
afirmam o ator coletivo manifestante de rua.30
As postagens em rede social, por sua vez, constituem material de análise válido para o
estudo da mídia digital, pois as redes sociais digitais tornaram-se as grandes responsáveis pela
circulação e divulgação das informações na internet 2.0, conforme afirmam Santaella e Lemos
(2010). De acordo com Castells (2013, p. 75), a potencialidade das redes sociais digitais está
associada à “elasticidade da internet”, que “reforça a cooperação e a liberdade” mais do que
“a competição e os direitos de propriedade”. Segundo o estudioso, “o uso da internet e das
redes de comunicação móveis é fundamental, mas a forma de conexão em rede é multimodal.
A conexão inclui redes sociais on-line e off-line, assim como redes sociais já existentes e
outras são formadas durante as ações do movimento” (CASTELLS, 2013, p. 212-213).
Selecionamos da página oficial da Mídia Ninja dez postagens que discutiam
especificamente os protestos ocorridos na capital paulista. Para compor o corpus das Jornadas
de Junho de 2013, optou-se por cinco postagens, cada uma abordando um momento
significativo dos protestos de rua. Escolhemos uma postagem, tratando do 1º Ato de protesto,
realizado no dia 6 de junho (MÍDIA NINJA, 2013a); duas referindo-se ao 3º Ato de protesto,
ocorrido em 11 de junho (MÍDIA NINJA, 2013b; 2013c); uma sobre o 5º Ato, acontecido em
As oito reportagens selecionadas encontram-se reproduzidas integralmente nos Anexos (p. 382-416).
Apresentamo-las em panorama geral e em recortes, para que todos os segmentos que as compõem pudessem ser
lidos (cf. Anexo C).
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17 de junho (MÍDIA NINJA, 2013d), e uma abordando o 6º Ato de protesto, sucedido no dia
18 de junho (MÍDIA NINJA, 2013e).
A fim de compor o corpus dos Protestos de Março de 2015, também foram separadas
cinco postagens para realizar a análise semiótica do ator coletivo manifestante de rua.
Coletamos as postagens publicadas na rede social digital Facebook entre os dias 13 e 16 de
março de 2015 (MÍDIA NINJA, 2015a; 2015b). Duas postagens discutem os protestos
ocorridos no dia 13, duas abordam as manifestações do dia 15 (MÍDIA NINJA, 2015c;
2015d) e uma problematiza as duas mobilizações populares de rua (MÍDIA NINJA, 2015e).31
Os objetivos específicos deste estudo são, observados os dois corpora:
a) compreender as relações actanciais e actoriais que constroem o ator manifestante
de rua nos quatro gêneros do discurso selecionados: editorial, artigo de opinião,
reportagem e postagem em rede social digital;
b) investigar a figurativização, os papéis actanciais e a regulação axiológica, de um
lado, e passional e tensiva, de outro, dos perfis que constituem o ator coletivo
manifestante de rua nos textos selecionados;
c) examinar, com base nos dados na constituição semiótica do ator manifestante de
rua, como o conceito de ator coletivo se assenta no projeto científico da semiótica
francesa.
Diante desses objetivos, dividimos metodologicamente este estudo em quatro
capítulos: um de pressupostos teóricos, dois de análise e um de teorização. No Capítulo 1, o
intuito é apresentar o arcabouço teórico-metodológico da semiótica francesa em consonância
com os fundamentos da filosofia bakhtiniana. Para tanto, delineamos, nesse capítulo, os
subsídios teóricos da semiótica discursiva (GREIMAS; COURTÉS, 2008) e da perspectiva
tensiva, proposta por Fontanille e Zilberberg (2001), explorando, de um lado, os conceitos
semióticos de ator e de veridicção, e de outro, a noção bakhtiniana de gêneros do discurso
(BAKHTIN, 2016), desdobrada pelas contribuições da estilística discursiva proposta por
Discini (2009a; 2015a).
No Capítulo 2, são depreendidas hipóteses de análise por meio da narratividade e da
discursivização do ator manifestante de rua no corpus das Jornadas de Junho de 2013.
Investiga-se a figurativização do ator do enunciado manifestante de rua e os temas associados
a esse ator. A partir disso, apreendem-se as primeiras invariâncias dos perfis que constituem o

As dez postagens encontram-se reproduzidas integralmente nos Anexos (p. 417-428) deste estudo, em
tamanho ampliado para melhorar a legibilidade do texto (cf. Anexo D).
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ator coletivo manifestante de rua. As hipóteses de análise engendram-se dessas investigações
e ajudam a responder o primeiro objetivo específico.
No Capítulo 3, por meio do corpus dos Protestos de Março de 2015, investiga-se a
figurativização do manifestante de rua nos gêneros selecionados para verificar se são válidas
as hipóteses de análise lançadas. Procura-se, além de averiguar as hipóteses, determinar os
papéis actanciais e a regulação axiológica, de um lado, e passional e tensiva, de outro, dos
perfis do ator coletivo manifestante de rua nos textos. O resultado de análise obtido nesse
capítulo auxilia a alcançar o segundo objetivo específico.
O Capítulo 4 desdobra os principais resultados de análise alcançados por meio dos
corpora das Jornadas de Junho de 2013 e dos Protestos de Março de 2015. Com isso,
propõe-se uma teorização sobre a noção de ator coletivo no projeto da semiótica francesa em
consonância com os pressupostos da filosofia bakhtiniana. A discussão promovida nesse
capítulo elucida o terceiro e último objetivo específico desta tese.
Nos quatro capítulos, há uma incursão nos veios da teoria semiótica e da filosofia
bakhtiniana. Durante o percurso, é possível rever teórica e metodologicamente a pertinência
do conceito de ator coletivo para as teorias que abordam o nível transfrástico da língua (cf.
BENVENISTE, 2005, p. 127-140). A noção é importante para os quadros teóricos que tratam
da produção do sentido no âmbito das estruturas sociais, como as ciências políticas e as
sociais (cf. GREIMAS; LANDOWSKI, 1981). Em suma, este estudo examina a existência
semiótica do ator coletivo manifestante de rua: da imanência à transcendência.
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CAPÍTULO 1
DAS RUAS AOS JORNAIS: ATOR E GÊNERO DISCURSIVO
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1.1 NOTAS INICIAIS
[...] três pontos decisivos para a concepção de discurso e sua análise: a
relação do discurso com a enunciação e com as condições de produção e de
recepção; o discurso como lugar, ao mesmo tempo, do social e do individual;
a articulação entre narrativa e discurso, isto é, o discurso constituído sobre
estruturas narrativas que o sustentam (BARROS, 2001, p. 3).

Das ruas aos jornais, é o percurso que trilhamos neste capítulo, porque investigamos
os fenômenos discursivos das manifestações populares inscritos nos e pelos veículos
noticiosos. Fazemos isso por meio da análise semiótica de textos jornalísticos. Conforme
explica Barros (2005, p. 81), o discurso é “a narrativa ‘enriquecida’ pelas opções do sujeito da
enunciação que assinalam os diferentes modos pelos quais a enunciação se relaciona com o
discurso que enuncia”. Fiorin (2016a, p. 14) salienta, por sua vez, que “o discurso é o lugar da
instabilidade das estruturas, é onde se criam efeitos de sentido com a infringência ordenada às
leis do sistema”. Em acordo com as premissas da semiótica francesa e os pressupostos do
Círculo de Bakhtin (BAKHTIN, 2016; 2017; VOLÓCHINOV, 2017), exploramos, no
discurso jornalístico, as noções de formações discursivas e ideológicas, de ator, de
veridicção, de verossimilhança e de gênero do discurso.
A expressão discurso jornalístico comporta alguns pressupostos. Greimas e
Landowski (1981, p. 67-114), quando investigaram o discurso jurídico, indicaram que o
conceito de discurso requer algumas premissas teóricas.32 Os dois semioticistas entendem
que, por discurso, deve-se apreender “um subconjunto de textos que fazem parte de um
conjunto mais vasto constituído de todos os textos manifestados numa língua natural
qualquer” (GREIMAS; LANDOWSKI, 1981, p. 72).
Outra premissa indica que o termo discurso retoma, de um lado, a manifestação
sintagmática que acompanha ou não a linearidade da linguagem verbal. Do outro lado, a
noção aborda “a forma de sua organização [do discurso] que é levada em consideração e que
compreende, além das unidades frásicas (lexemas, sintagmas, enunciados), as unidades

O estudo foi realizado em 1970, a pedido do Centro de Pesquisa sobre o direito das transações da Câmara de
Comércio e Indústria de Paris. Os relatores do grupo de pesquisa foram G. Burcher, Claude Chabrol, Paolo
Fabbri e o analista Éric Landowski, coordenados por Algirdas Greimas. A pesquisa tinha como intento “proceder
à análise semântica da lei sobre as sociedades comerciais (lei nº. 66.537, de 24 de julho de 1965), procurando
determinar o estatuto semiótico de ‘grupos de sociedades’” (GREIMAS; LANDOWSKI, 1981, p. 69). Cada
relator elaborou um parecer separadamente e sem consultar os seus pares. O texto final sintetizou esses relatórios
e foi escrito por Éric Landowski. Depois, um resumo desse texto foi publicado em formato de capítulo na
coletânea Semiótica e ciências sociais, de Greimas (1981), o qual utilizamos. Para referenciar o estudo, optamos
pela coautoria de Greimas e Landowski.
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transfrásicas

(parágrafos,

capítulos

ou, enfim,

discursos-ocorrências)” (GREIMAS;

LANDOWSKI, 1981, p. 72-73).
No caso do discurso jornalístico, consideramos, de um lado, a unidade textual
(enunciados verbais, fotografias, infográficos etc.), acolhendo a semiose entre o plano da
expressão e o do conteúdo (GREIMAS; COURTÉS, 2008). De outro, também examinamos a
organização tipográfica do discurso jornalístico (localização na página, disposição gráfica na
arquitetura do caderno, recursos tipográficos etc.) e a cena genérica de cada texto (papel de
seus participantes, circunstâncias de produção, circulação e recepção, dentre outros aspectos),
no sentido desenvolvido por Maingueneau (2008) e com base nos pressupostos bakhtinianos
(BAKHTIN, 2016).33
A terceira premissa que Greimas e Landowski (1981) propõem é a de que, quando se
caracteriza um subconjunto de discursos, qualifica-se “tanto a organização específica das
unidades que o constituem, como a existência de uma conotação particular subentendida a
esse tipo de discurso, ou, ainda, as duas coisas ao mesmo tempo” (GREIMAS;
LANDOWSKI, 1981, p. 73). Isso quer dizer que, ao se definir um determinado discurso como
jornalístico, em oposição ao discurso religioso, ao discurso literário ou a qualquer outro
discurso, está se delimitando uma organização específica para as unidades que o constituem, e
uma certa conotação é presumida nele.
Para entender as conotações sociais que subjazem ao discurso jornalístico,
diferenciando-o dos demais, é preciso distinguir a semiótica conotativa da semiótica
denotativa. De acordo com diversos textos de Greimas (1975; 2014; 2017), alicerçados nas
formulações de Hjelmslev (2009), a primeira representa a junção de uma expressão a um
conteúdo e, no caso da segunda, o plano da expressão já é também uma semiótica. “A
semiótica conotativa é portanto uma semiótica que não é uma língua e cujo plano da
expressão é constituído pelos planos do conteúdo e da expressão de uma semiótica
denotativa” (HJELMSLEV, 2009, p. 125).
Nessa perspectiva, nem na denotação, nem na conotação, há o pressuposto de um
objeto da realidade amparando a natureza da linguagem. Conforme as prerrogativas
saussurianas e hjelmslevianas, a semiótica francesa compreende que os fenômenos da
linguagem são, de maneira imanente, criadores e difusores da significação dos objetos que
(re)conhecem. Essa reflexão estabelece relações entre o referente e a significação,
Segundo Maingueneau (2008, p. 116), “vemo-nos confrontados com gêneros de discurso particulares, com
rituais sociolinguageiros que definem várias cenas genéricas. O gênero de discurso implica um contexto
específico: papéis, circunstâncias (em particular, um modo de inscrição no espaço e no tempo), um suporte
material, uma finalidade etc. Cada gênero ou subgênero de discurso define o papel de seus participantes [...]”.
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diferentemente daquelas comumente presentes no senso comum. Por exemplo, o Dicionário
Houaiss (2014, grifos nossos) registra que o verbete denotação diz respeito ao “vínculo direto
de significação (sem sentidos derivativos ou figurativos) que um nome estabelece com um
objeto da realidade”, e a conotação determina a “propriedade por meio da qual um nome
designa uma série de atributos implícitos em seu significado, para além do vínculo direto e
imediato que mantém com os objetos da realidade”.
Quando o mestre lituano afirma que existem conotações sociais, “não se trata, ainda
aí, da análise de estruturas idioletais propriamente ditas ou de universais semânticos
individuais, mas da correlação dos fatos linguísticos com um sistema de juízos sociais [...]”
(GREIMAS, 1975, p. 92). Na natureza da linguagem, quanto maior for o efeito de realismo,
mais iconicidade se produz entre o referente e a significação, ou seja, é “por se referir a uma
semiótica conotativa, [que] a iconicidade produz uma ilusão referencial e não a reprodução do
referente na língua natural (semiótica denotativa)”.
Greimas (1975, p. 91) confirma que “o sistema de conotação subjacente a cada língua
é imanente à comunidade linguístico-cultural considerada”. Com isso, a semiótica francesa
traça uma interpretação teórica peculiar para a problemática da motivação entre os fenômenos
da linguagem e a instância da significação: “segundo as culturas, é possível reconhecer ora a
tendência a ‘naturalizar’ o arbitrário, motivando-o; ora a ‘culturalizar’ o motivado,
intelectualizando-o [...]” (GREIMAS; COURTÉS, 2008, p. 322). Em síntese, a ilusão
referencial, reafirmada na iconicidade dos objetos do mundo, “[...] encontra seu fundamento
no sistema das conotações sociais que estão subjacentes ao conjunto das semióticas”
(GREIMAS; COURTÉS, 2008, p. 251). Portanto, o discurso jornalístico distingue-se de
outros tipos, não somente por apresentar gêneros discursivos próprios.
As conotações sociais podem restringir o que é ou não noticiado, a maneira de dizer e,
em última instância, quem deve ou não ser citado no corpo da notícia. Para retomar esses
fenômenos, utilizamos o Manual de Redação e Estilo de O Estado de São Paulo, organizado
pelo jornalista Martins (1997), um compêndio de referência na literatura da área do
jornalismo, uma vez que define padrões de estilística e contempla determinada tradição do
fazer saber do discurso jornalístico. A obra teve três edições impressas e aquela que citamos é
a última.34
Para efeitos de atualização ortográfica e de qualquer outro aspecto, comparamos essa edição impressa com a
versão digital presente no portal do jornal do Estado. Disponível em: < https://www.estadao.com.br/
manualredacao/gerais>. Acessado em: 5 nov. 2018.
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Como exemplo, para se entender as restrições que as conotações sociais fazem no
discurso jornalístico, utilizamos a orientação de Martins (1997, p. 16) sobre o modo de
construir a notícia no jornal: “o rádio e a televisão podem ter necessidade de palavras de som
forte ou vibrante; o jornal, não. Assim, goleiro é goleiro e não goleirão. Da mesma forma,
rejeite invenções como zagueirão, becão, jogão, pelotaço, galera (como torcida) e similares”.
Ao comparar três veículos de comunicação de massa, Martins (1997) delineia que o modo de
inscrever a língua por meio da modalidade escrita no jornal é diferente da modalidade falada
no rádio e na televisão.
Barros e Hilgert (2018, p. 14) corroboram essa diferença, visto que “idealmente, a
escrita é planejada antes de sua realização; não apresenta, por isso mesmo, marcas de
formulação e de reformulação, e suas unidades ‘duram’ mais do ponto de vista da dimensão e
da complexidade”; porém, de maneira igualmente ideal, “a fala não é planejada
antecipadamente e, por essa razão, apresenta traços de formulação e de reelaboração, e ocorre
fragmentada em jatos ou borbotões”. Por isso, desdobrando o exemplo de Martins (1997), não
é somente no léxico da língua que as diferenças se sustentam entre as três mídias de
comunicação de massa (rádio, televisão e jornal), mas também na semântica e na sintaxe do
discurso, pois, como defendem Barros e Hilgert (2018, p.13), há “distinção entre fala e escrita
e do simulacro imaginário construído sobre as diferenças entre as duas modalidades de
língua”.
Outra abordagem teórica que nos auxilia a entender as restrições as quais delimitam e
distinguem cada discurso é a análise do discurso francesa, que traz as noções de interdiscurso
e formação discursiva cunhadas nos estudos de Foucault (1996; 2008), Pêcheux (1995) e
Maingueneau (2008). Concordamos com Discini (2017) ao afirmar que o pensamento
saussuriano que subsidia o arcabouço da teoria semiótica também dá apoio ao conceito de
interdiscurso, pois, retomando a proposta de Maingueneau (2007), o interdiscurso precede o
discurso.
De acordo com Maingueneau (2007, p. 33), o primado do interdiscurso ampara-se por
meio de “[...] uma heterogeneidade constitutiva, que amarra, em uma relação inextricável, o
mesmo do discurso e seu outro”. O analista francês assevera que cada discurso introduz, em
suas próprias estruturas, a presença do outro. Discini (2017, p. 962-963, grifo da autora)
semiotiza, por meio do conceito de valor, a presença do outro promovida pelo primado do
interdiscurso (MAINGUENEAU, 2007), visto que, segundo a semioticista brasileira, “o outro
virá no modo da semelhança, da qual desponta a diferença, para que se crie o efeito de sentido
de identidade, base da enunciação semantizada”.
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Com isso, confirmam-se as palavras do mestre genebrino, pois o pensamento
saussuriano prevê que os valores “são constituídos: 1º - por uma coisa dessemelhante,
suscetível de ser trocada por outra cujo valor resta determinar; 2º - por coisas semelhantes que
se podem comparar com aquela cujo valor está em causa” (SAUSSURE, 2012, p. 168). Ou
seja, as diferenças e as semelhanças delineiam as identidades dos objetos na língua.35
Voltando ao trecho citado do Manual, de Martins (1997), o discurso do jornal se
distingue daquele em circulação na rádio e na televisão, todavia essas três mídias
compartilham uma similaridade: são veículos de comunicação de massa. As diferenças se
confirmam por meio de, pelo menos, uma semelhança. Sem esse critério, a comparação é
inapropriada, pois, segundo Saussure (2012), para que haja valor de identidade, devem existir
semelhanças e diferenças. O discurso jornalístico, ao se manifestar textualmente, cria o efeito
de sentido de identidade quando se opõe, interdiscursivamente, a outros discursos que, por sua
vez, compartilham determinadas características que, no caso, decorrem do pertencimento à
classe dos veículos de comunicação de massa.
A reflexão nos leva ao conceito de formação discursiva, que contrapõe-se à ideia de
que existe um contexto constituindo o envelope do texto, uma vez que a própria formação
discursiva é (trans)formada por textos e discursos (cf. BARROS, 2009). Essa noção é
derivada do pensamento de Foucault (2008). De acordo com o filósofo francês, “a formação
discursiva é o sistema enunciativo geral ao qual obedece a um grupo de performances verbais
– sistema que não o rege sozinho, já que ele obedece, ainda, e segundo suas outras dimensões,
aos sistemas lógico, linguístico, psicológico” (FOUCAULT, 2008, p. 131). Pêcheux (1995, p.
162), ao retomar o pensamento foucaultiano, confirma, no seio da análise do discurso, que é
“próprio de toda formação discursiva dissimular, na transparência do sentido que nela se
forma, a objetividade material contraditória do interdiscurso” e que isso “determina essa
formação discursiva como tal, objetividade material essa que reside no fato de que ‘algo fala’
(ça parle) sempre ‘antes, em outro lugar e independentemente’, isto é, sob a dominação do
complexo das formações ideológicas”. Seja qual for o discurso, reverberam nele as coerções
de suas formações discursivas e ideológicas.
São pertinentes à nossa análise a leitura de Maingueneau (1997, p. 51) sobre as
formações discursivas e a semiotização feita por Fiorin (1988) sobre esse conceito. De acordo
com o estudioso francês, a formação discursiva constitui um “sistema de regras que funda a
Para comprovar essa afirmação, Saussure (2012) lança diversos exemplos. Dentre eles, está o da palavra
ensinamento que, nos dizeres do mestre suíço, “um termo dado é como o centro de uma constelação, o ponto
para onde convergem outros termos coordenados cuja soma é indefinida” (SAUSSURE, 2012, p. 175).
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unidade de um conjunto de enunciados sócio-historicamente circunscritos”, podendo
apreendê-lo pelos efeitos do interdiscurso. Fiorin (1988, p. 32) propõe, por sua vez, que a
formação discursiva compreende um “conjunto de temas e figuras que materializa uma dada
visão de mundo”. Tomando novamente o exemplo de Martins (1997), o jornal, a rádio e a
televisão compartilham temas e figuras, mas ou convergem ou divergem entre si, de acordo
com as orientações ideológicas que assumem (cf. DISCINI, 2015a; 2009b). Essas formações
ideológicas podem estabilizar ou desestabilizar os paradigmas sociais vigentes – eis o papel
político protagonizado pelo jornalismo.
Sobre as ideologias, afirmamos, baseados em Fiorin (1988), que são as formações
discursivas que as amparam e também as que podem refutá-las. Em sentido mais amplo, “a
ideologia é um conjunto lógico, sistemático e coerente de representações (ideias e valores) e
de normas ou regras (de conduta) que indicam e prescrevem aos membros da sociedade o que
devem pensar e como devem pensar, o que devem valorizar e como devem valorizar”
(CHAUÍ, 2001, p. 108-109). Na perspectiva da semiótica, Fiorin (1988, p. 29) entende que o
conceito de ideologia deva ser pensado como “uma ‘visão de mundo’, o ponto de vista de uma
classe social a respeito da realidade, a maneira como uma classe ordena, justifica e explica a
ordem social. Daí podemos deduzir que há tantas visões de mundo quanto forem as classes
sociais”. Barros (2001, p. 150) ressalva que “ao aceitar esse conceito de ideologia, não se
deixa tampouco de reconhecer o papel da ideologia da classe dominante e sua tarefa de
ocultamento e dissimulação”.
A visão de mundo promovida pelas formações ideológicas é entendida semioticamente
como a atualização de valores nas formações discursivas. De acordo com Greimas e Courtés
(2008, p. 253), “uma ideologia se caracteriza então pelo estatuto atualizado dos valores que
ela assume”, isto é, a ideologia não está na superfície do que é enunciado, mas na atualização
dos valores, pois, quando os discursos se manifestam, eles promovem determinados valores
em detrimento de outros – eis o ocultamento e a dissimulação, ressaltados por Barros (2001).
Por isso Fiorin (1988) defende que são as formações discursivas que ratificam, promovem e
transformam as ideologias.
O processo de circulação de valores entre as formações discursivas e as ideológicas é
gerido por diversos regimes de sentido. Investigamos, em específico, a participação do ator
coletivo manifestante de rua dentro do discurso jornalístico. Focamos o ator coletivo porque
essa grandeza semiótica abre uma chave de leitura sobre o fazer social. Ao estudar o ator
coletivo manifestante de rua, busca-se a arquitetura do produto da enunciação, isto é, o objeto
do discurso, e não a projeção do éthos ou do páthos do ator da enunciação, que são as
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abordagens mais comuns nos estudos do texto e do discurso. Para entender esse
posicionamento, trazemos à luz a interpretação de Benveniste (2006) sobre o duplo sistema
referencial das línguas naturais.
Para o estudioso francês, a natureza da linguagem assenta um duplo funcionamento
subjetivo e referencial do discurso que está presente em qualquer língua, seja qual for a
sociedade ou a época: um se assenta no eu (categoria da pessoa); o outro, no não eu (categoria
da não pessoa), fato comprovado pela existência das formas chamadas na gramática de
pronome pois, como afirma Benveniste (2006, p. 69), “desde que o pronome eu aparece num
enunciado, evocando – explicitamente ou não – o pronome tu para se opor conjuntamente a
ele, uma experiência humana se instaura de novo e revela o instrumento linguístico que a
funda”.
Seguindo esse raciocínio, emergem duas oposições: de um lado, eu e tu
fundamentando a categoria de pessoa, e de outro, eu/tu e ele fundando a categoria de não
pessoa. “A primeira, a oposição ‘eu/tu’, é uma estrutura de alocução pessoal que é
exclusivamente inter-humana. [...] A segunda oposição, a do ‘eu/tu’ e ‘ele’, opondo a pessoa à
não pessoa, efetua a operação da referência e fundamenta a possibilidade do discurso sobre
alguma coisa, sobre o mundo, sobre o que não é a alocução” (BENVENISTE, 2006, p. 101).
Ao definir o sistema referencial das línguas naturais dessa maneira, o linguista francês
chama a atenção para o fato de que os pronomes se distinguem de todas as designações que a
língua articula, pois “não remetem nem a um conceito nem a um indivíduo. Não há conceito
de ‘eu’ englobando todos os eu que se enunciam a todo instante na boca de todos os locutores,
no sentido em que há um conceito de ‘árvore’ ao qual se reduzem todos os empregos
individuais de árvore” (BENVENISTE, 2005, p. 288, grifos do autor). Por isso, o pronome eu
não pode ser entendido senão dentro da instância do discurso, pois, conforme Benveniste
(2005, p. 288) afirma, “a realidade à qual ele remete é a realidade do discurso”.
O caminho de nossa investigação não é a via da categoria da pessoa (eu/tu), já que,
avançando sobre os postulados da enunciação ancorados por Benveniste (2005; 2006) e
desdobrados por Fiorin (2016a), discutimos, por meio da investigação do ator coletivo
manifestante de rua, a categoria da não pessoa (ele). Com isso, exploramos o semantismo
social da natureza da linguagem, pois, como elucida Benveniste (2006, p. 100, grifos nossos),
“a língua engloba a sociedade de todos os lados e a contém em seu aparelho conceitual, mas
ao mesmo tempo, em virtude de um poder distinto, ela configura a sociedade instaurando
aquilo que se poderia chamar o semantismo social”. Para desenvolver esse semantismo social,
trabalhamos com os conceitos de discurso, interdiscurso, formação discursiva e ideológica.
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O percurso que fazemos não é o que comumente se observa nos estudos discursivos
contemporâneos, visto que, majoritariamente, nota-se a exploração da categoria de pessoa
(eu/tu) para afirmar ou refutar hipóteses acerca das relações sociais. Percebe-se isso, em maior
ou menor escala, nas recentes investigações sobre o éthos e o páthos do discurso político
(CHARAUDEAU, 2008), nos desdobramentos da sociossemiótica (LANDOWSKI, 2013;
2014b) e nas propostas da etnossemiótica (MARSCIANI, 2012), dentre outras vertentes. Na
contramão dessas correntes, interessa a este estudo o sujeito do enunciado que reflete e refrata
o fazer social (GREIMAS, 1981). Entretanto, consideramos o ator coletivo manifestante de
rua como um instrumento que compõe o contrato de fidúcia, que é enunciativo (GREIMAS;
COURTÉS, 2008, p. 208-209).
O discurso jornalístico possui um recorte deformante, no sentido de que não é o
reflexo dos fatos do cotidiano, mas um dos relatos sobre eles. E essa característica o torna
objeto de estudo para a análise do ator coletivo manifestante de rua. Rodrigues (1996) salienta
que, por possuir uma plasticidade discursiva deformante, um fato do cotidiano pode ter
importância noticiosa, mas não possuir importância histórica. Ou, ao contrário, pode ocorrer
de um caso do cotidiano ter valor histórico e sociocultural, mas não ser dotado de prestígio
noticioso nas esferas da comunicação jornalística. Cada área de atuação humana recorta
temática e axiologicamente os elementos do mundo natural, não sendo reflexo, mas refração
deles, como afirma Grillo (2008), baseado nos fundamentos do Círculo.
A semiótica de linha francesa é um modelo descritivo pertencente às ciências da
linguagem que dá conta do semantismo social (BENVENISTE, 2006). Greimas, em uma
conferência realizada em outubro de 1970, em Milão, Itália, intitulada Estado e tendência
atual da pesquisa sobre comunicação de massa, diz: “compreende-se então a nossa
preocupação em estabelecer, nem que seja de maneira empírica, a existência desse
semantismo fundamental, bem como determinar os traços marcantes desse léxico: seu caráter
metafórico e axiológico” (GREIMAS, 1981, p. 45).36 Pretendemos elucidar essas
características que tangenciam a construção do ator do enunciado manifestante de rua que se
adapta à práxis enunciativa e, na totalidade discursiva, produzem o ator coletivo dessa figura.
No cenário das pesquisas semióticas no Brasil, a intersecção entre linguagem e
sociedade foi levantada, sobretudo, pelas investigações de Fiorin (1988; 1989; 2009; 2011b;
2016a), pois o linguista elucidou, à sua maneira, o tratamento da natureza da linguagem e sua

A fala do mestre lituano foi publicada no Annuario 1970 do Instituto Agostino Gemelli, em Milão, Itália.
Depois, em 1976, foi inserida na coletânea Semiótica e ciências sociais (GREIMAS, 1981, p. 35-49).
36
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relação com os fenômenos da história, da cultura e das identidades das comunidades de fala 37.
O que trazemos a essas discussões é o substrato social que se cristaliza nos fenômenos
linguísticos por meio da categoria de não pessoa (ele): o ator coletivo, tal qual trabalhado pela
enunciação. Por isso, a noção semiótica de ator pode ser desdobrada para acolher a grandeza
de ator coletivo e, portanto, cobrir o funcionamento subjetivo e referencial da categoria da não
pessoa (ele).

1.2 A NOÇÃO SEMIÓTICA DE ATOR
O termo ator emerge na tradição semiótica em substituição ao conceito de personagem
(ou dramatis persona). No seio da teoria semiótica houve, segundo Greimas e Courtés (2008,
p. 44), uma preocupação com a precisão e a generalização do conceito de ator “de modo a
possibilitar o seu emprego fora do domínio literário”, pois, como ilustram os dois
semioticistas, tanto um tapete voador quanto uma sociedade comercial podem se manifestar
como atores em um texto. Portanto, a noção pode distinguir um actante individual e não
figurativo, como a figura do destino, e também designar um actante coletivo e figurativo (no
sentido de antropomorfo ou zoomorfo), como um grupo de comerciantes. Distingue-se o
conceito de actante da de ator: quando os actantes pertencem a uma sintaxe narrativa, os
atores são reconhecidos no nível do discurso, porque, para além de uma função sintática, estes
possuem um papel temático.
Em nosso caso, o manifestante de rua é um papel temático específico para o actante
manifestante. Não é qualquer manifestante que está sendo analisado nesta tese é, em
específico, aquele que possui o papel temático do manifestante de rua, isto é, que se mobiliza
nas e pelas ruas, em nosso caso nas vias paulistanas. Portanto, retomamos o ator manifestante
de rua neste estudo, porque estamos analisando aquele que protesta (papel actancial) em
particular nas ruas (papel temático).
O termo actante, como aquele que realiza ou sofre a ação, foi proposto por Tesnière
(1988) e, depois, desenvolvido pelos estudos de Greimas e Courtés (2008, p. 20-22). De
acordo com os dois semioticistas, “o termo actante remete a uma determinada concepção da
sintaxe que articula o enunciado elementar em funções (tais como sujeito, objeto, predicado),
São reconhecidos também os recentes trabalhos de Barros (2008; 2016; 2017) que abordam a natureza da
linguagem e sua interface com as ciências sociais – sobretudo, no desvelamento dos mecanismos de significação
do discurso preconceituoso.
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independentemente de sua realização nas unidades sintagmáticas (exemplos: sintagmas
nominal e verbal)” (GREIMAS; COURTÉS, 2008, p. 21). Nessa linha de raciocínio, o
predicado é compreendido como o núcleo do enunciado, isto é, segundo Greimas e Courtés
(2008, p. 21), “os actantes devem ser considerados como os termos-terminais da relação que é
a função”. Essa função delineia a construção dos enunciados – sejam os de estado (ser), sejam
os de transformação (fazer) – na narratividade dos textos.
Na progressão do nível narrativo, o actante pode assumir papéis actanciais. Os papéis
são definidos simultaneamente por meio da posição do actante no encadeamento da narração
– eis uma definição sintática – e pelo seu investimento modal – eis uma definição
morfológica. Portanto, em acordo com a proposta de Greimas e Courtés (2008, p. 22), “o
herói só o é em certas posições da narrativa: não era herói antes, pode não ser herói depois”.
Essa flexibilidade do modelo descritivo da semiótica permite o exame de diversos tipos de
textos avançando sobre o modelo de Propp (2006).
As teses apresentadas na Morfologia do conto maravilho, de Propp (2006), são
retomadas parcialmente na teoria semiótica. O autor russo afirma que “o importante não é o
que eles [personagens] querem fazer nem tampouco os sentimentos que os animam, mas suas
ações em si, sua definição e avaliação do ponto de vista de seu significado para o herói e para
o desenvolvimento da ação” (PROPP, 2006, p. 70). Nesse ponto, a semiótica e a proposta de
Propp convergem, pois, em ambas, os personagens, para Propp (2006), e os actantes e atores,
para a semiótica (GREIMAS; COURTÉS, 2008), são funções derivadas dos programas
narrativos desenvolvidos no enredo de cada texto.
Além disso, a noção proppiana de função embasa a proposta semiótica. Para o
estudioso russo, “por função compreende-se o procedimento de um personagem, definido do
ponto de vista de sua importância para o desenrolar da ação” (PROPP, 2006, p. 22). Nessa
proposta, são delimitadas trinta e uma funções que podem ocorrer em sete diferentes
personagens. Esses seres ficcionais são, segundo Propp (2006), os únicos elementos que
podem se agrupar em feixes de funções. Portanto, fica implícito em sua obra que os
personagens são feixes de funções.
Outra contribuição do morfologista russo vem de sua abordagem, que permite postular
um princípio de organização subjacente a unidades sintagmáticas que seriam as funções. Por
isso, Greimas e Courtés (2008, p. 224) consideram que a noção de função “serviu de ponto de
partida para a elaboração de diferentes teorias da narratividade. Quanto à noção de função,
ainda fluida em Propp, pode ser precisada e reformulada em termos de enunciados
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narrativos”. E foi isso que os semioticistas fizeram: desdobraram as funções de Propp (2006)
em enunciados narrativos elementares.
No texto “Os actantes, os atores e as figuras”, Greimas (2014, p. 61-78) examina as
problemáticas que circundam o conceito de ator.38 O lituano esclarece que entre ator e
actante não se estabelece uma simples relação de inclusão de uma ocorrência em uma classe.
Ao contrário, pode acontecer tanto de um ator se manifestar textualmente por meio de
diversos actantes, quanto de um único actante sincretizar diversos atores. Por isso, ator e
actantes são “dois níveis autônomos em que se pode situar a reflexão sobre a narratividade”
(GREIMAS, 2014, p. 61).
Greimas e Courtés (2008) distinguem dois tipos de actantes no interior do discurso
enunciado: (a) actantes da comunicação (ou da enunciação) e (b) actantes da narração.
Aqueles são “o narrador e o narratário, mas também o interlocutor e o interlocutário (que
participam da estrutura da interlocução de segundo grau que é o diálogo)” (GREIMAS;
COURTÉS,

2008,

p.

21).

Estes,

os

actantes

da

narração,

são

sujeito/objeto,

destinador/destinatário que, do ponto de vista gramatical, podem opor actantes sintáticos e
actantes funcionais. Os actantes sintáticos estão “inscritos em um programa narrativo dado”;
os actantes funcionais “subsumem os papéis actanciais e um determinado percurso narrativo”
(GREIMAS; COURTÉS, 2008, p. 21). Os dois tipos podem distinguir, nos discursos, sujeitos
pragmáticos e sujeitos cognitivos, visto que, em um romance policial, por exemplo, o ator
informante é tanto aquele que sabe da informação (actante sintático do sujeito do saber, que é
um sujeito cognitivo) quanto aquele que dá a informação (actante funcional do sujeito que faz
saber, compreendido como sujeito pragmático).
Sobre os actantes da comunicação, Barros (2001) traz uma formulação adequada aos
processos de debreagem da categoria de pessoa nos discursos. Debreagem, na teoria
semiótica, é uma das operações pelas quais a enunciação realiza a projeção das categorias
discursivas no enunciado. Com a debreagem, criam-se, simultaneamente, na instância da
enunciação, o sujeito, o espaço e o tempo e, na instância do enunciado, a representação
actancial/actorial, espacial e temporal.
Desde os estudos de Benveniste (2005) sobre a instância da enunciação, compreendese que, em todo enunciado, está pressuposto um eu. A teoria semiótica desenvolve um eu da
enunciação que projeta, por meio de uma debreagem actancial, um não eu no enunciado. Este,
por sua vez, é distinto do eu da enunciação. Segundo Barros (2001, p. 74), “observe-se que o
A primeira publicação do texto foi na coletânea Sémiotique Narratif et textuel, organizada por Chabrol e
Coquet (GREIMAS, 1973, p. 161-176).
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sujeito da enunciação, instaurado por tais procedimentos [debreagem actancial], está sempre
implícito e pressuposto [...]”. Para Fiorin (2016a), as diferentes instâncias enunciativas e as
distintas vozes que compõem cada enunciado constituem o funcionamento do discurso, pois,
com isso, “[...] o discurso torna-se um espaço conflitual e heterogêneo ou contratual e
homogêneo, onde vozes discordantes e concordantes tomam lugar em níveis diferentes. Essas
vozes concordam, discordam, constituem-se” (FIORIN, 2016a, p. 62).
Os enunciados projetam o eu/tu da enunciação. Há, então, uma debreagem actancial
enunciativa que simula o diálogo entre o eu e o tu da instância da enunciação no enunciado.
Os enunciados também podem fazer a projeção da categoria da não pessoa (ele). Nesse outro
caso, há uma debreagem actancial enunciva. Fiorin (2016a, p. 102, grifo do autor) alarga
essas noções de debreagem actancial, visto que “[...] não só a voz que enuncia está ligada à
instância da enunciação, mas também as pessoas que designam os actantes da narrativa são
indicadas em relação ao eu do narrador”. De acordo com o linguista, “o eu, assim, como o
fazem o aqui e o agora, ancora o texto. A debreagem dá-lhe um caráter referencializado”
(FIORIN, 2016a, p. 87, grifos do autor). Essa reflexão de Fiorin (2016a) problematiza o modo
do discurso significar aquilo que é dito, porque, ao dizer, se constrói discursivamente a
pessoa, o tempo e o espaço.39
Com relação à categoria de pessoa, Barros (2001, p. 74, grifos da autora) afirma que
“o eu e o ele projetados são actantes e atores do enunciado, distintos da enunciação”. O
mesmo ocorre com as categorias de tempo e espaço. Fiorin (2016a) desenvolve as categorias
discursivas, demonstrando a existência de mecanismos de debreagem no nível da narração e
no do narrado.
Conforme Fiorin (2016a), quando se simula a instância da enunciação, projeta-se o
aqui e o agora, ocorrendo a debreagem espacial e temporal enunciativa. Quando se simula
um outro espaço e outro tempo, distantes do aqui e do agora da enunciação, são construídos
um alhures e um então. Há, nessa ocasião, a debreagem espacial e temporal enuncivas. Nas
análises semióticas, distingue-se a debreagem enunciativa (eu-aqui-agora) da debreagem
enunciativa (ele-alhures-então). Fiorin (2016a, p. 87-88, grifos do autor) faz a seguinte
distinção entre debreagem enunciativa e debreagem enunciva: “se considerarmos pessoa
como o termo designador da individualidade e persona como a palavra que indica o papel

Na perspectiva de Fiorin (2016a), a embreagem, por sua vez, cumpre outra função primordial entre a instância
do enunciado e a da enunciação: ela “desestabiliza essa referencialização [da debreagem], mostrando o texto
como enunciação e, portanto, desvelando a ilusão referencial”.
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social de um indivíduo, diríamos que a debreagem enunciativa instala uma pessoa no
enunciado e a enunciva projeta nele um persona”.
Fiorin (2016a) desdobra, ainda, a categoria discursiva de pessoa. O estudioso
distingue as pessoas da enunciação das pessoas do enunciado: estas se associam ao nível do
narrado (instância do enunciado); aquelas estão relacionadas ao nível da narração (instância
da enunciação). Na perspectiva do linguista, é possível prever quatro tipos de debreagens,
quando são considerados os dois níveis:
 Debreagem enunciativa da enunciação: “estão projetados no enunciado, quer
no caso em que aparece um narrador ‘intruso’ considerado de terceira pessoa,
mas que diz eu, quer quando há um narrador dito de primeira pessoa”
(FIORIN, 2016a, p. 103, grifo do autor);
 Debreagem enunciva da enunciação: ocorre “quando os actantes da
enunciação não estiveram projetados no enunciado [...]” (FIORIN, 2016a, p.
104);
 Debreagem enunciativa do enunciado: decorre “quando o narrador se
identifica com uma das personagens, naquilo que concerne ao enunciado
enunciado, ou seja, ao eu actante da narrativa” (FIORIN, 2016a, p. 104, grifo
do autor);
 Debreagem enunciva do enunciado: acontece “quando se faz referência a
qualquer actante da narrativa que não se identifica com o narrador” (FIORIN,
2016a, p. 104, grifo do autor).
No discurso jornalístico, preponderam os primeiros tipos. Nos gêneros como
reportagem e editorial, está projetada, geralmente, a debreagem enunciva da enunciação, pois
é velada a voz do sujeito midiático por meio de “um apagamento das marcas da enunciação
no enunciado” (FIORIN, 2016a, p. 88), produzindo um efeito de sentido de objetividade. Nos
gêneros como artigo de opinião, há a predominância da debreagem enunciativa da
enunciação, uma vez que utiliza-se a primeira pessoa e esta ocupa, conforme Fiorin (2016a, p.
88), “o lugar privilegiado da subjetividade” – entendendo subjetividade como efeito de
sentido produzido pelo texto.
Fiorin (2016a) defende que existem relações de hierarquia e de organização entre as
quatro possibilidades de debreagem actancial citadas. O estudioso explica que a debreagem da
enunciação e a do enunciado “não têm o mesmo estatuto, pois esta é subordinada àquela. De
fato, a debreagem da enunciação engendra a enunciação enunciada e o enunciado enunciado
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e, então, no enunciado enunciado instaurado, operam as debreagens do enunciado” (FIORIN,
2016a, p. 104). Considerando as relações da categoria de pessoa, Fiorin (2016a, p. 104, grifos
do autor) faz algumas ponderações: se de um lado, “o narrador é sempre um eu, que se
enuncia ou não; as personagens são o eu, o tu ou o ele”, de outro, “as relações entre as pessoas
neutralizam-se, são flutuantes e intercambiáveis”.
Seguindo esse raciocínio, as debreagens ocorrem no nível da narração e do narrado.
Com isso, são reafirmadas as diferenças entre a categoria de pessoa (eu/tu) e a de não pessoa
(ele), propostas por Benveniste (2005). No nível da narração, compreende-se que o eu e o tu
são reversíveis na situação de enunciação, enquanto que, no nível do narrado, isso não é
possível. Como Fiorin (2016a, p. 52-53) esclarece – em consonância com os estudos de
Benveniste (2005; 2006) –, a terceira pessoa “é a única com que qualquer coisa é predicada
verbalmente. Com efeito, uma vez que ela não implica nenhuma pessoa, pode representar
qualquer sujeito ou nenhum e esse sujeito, expresso ou não, não é jamais instaurado como
actante da enunciação”.
Partindo desses pressupostos, Fiorin (2016a, p. 92) esclarece que, “[...] a rigor, não
existe narrativa em terceira pessoa”. Essa afirmação se confirma no quadro teórico da
semiótica francesa, alargando o conceito de enunciação enunciada. Inicialmente, essa noção
era entendida como enunciação reportada, simulacro da enunciação. Com os desdobramentos
do projeto da semiótica, passou a se definir “como o conjunto de índices que remetem à
instância enunciativa” (FIORIN, 2016a, p. 92). Nesse sentido, concordamos com Fiorin
(2016a, p. 57, grifos do autor), pois “[...] mesmo que não haja um eu explicitamente instalado
por uma debreagem actancial enunciativa, há uma instância do enunciado que é responsável
pelo conjunto de avaliações e, portanto, um eu”.
Fiorin (2016a) explica ainda que o uso da expressão narrativa em terceira pessoa se
deve à confusão entre os actantes da narração e os do narrado. Fiorin (2016a, p. 92, grifo do
autor) salienta que o texto tratado como escrito em terceira pessoa não é aquele “em que o
narrador diz ou não eu”, mas aquele em que o actante narrador “não participa dos
acontecimentos narrados. Na medida em que o narrador pode intervir a todo instante como tal
na narrativa, toda narração é virtualmente em primeira pessoa”.
No prisma da semiótica, narrador e narratário constituem o segundo nível de
hierarquia enunciativa. Esses conceitos são designados como “o destinador e o destinatário do
discurso” e “estão explicitamente instalados no enunciado [...]. Actantes da enunciação
enunciada, são eles sujeitos diretamente delegados do enunciador e do enunciatário, e podem
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encontrar-se em sincretismo com um dos actantes do enunciado (ou da enunciação) [...]”
(GREIMAS; COURTÉS, 2008, p. 327).
Antes dos actantes narrador e narratário, estão o enunciador e o enunciatário como o
primeiro nível de hierarquia enunciativa. A enunciação é a instância implícita e logicamente
pressuposta pela existência do enunciado (GREIMAS; COURTÉS, 2008, p. 166-168).
Seguindo essas premissas, Fiorin (2016a, p. 55) ressalta que “o autor implícito é produto (da
leitura) do texto. Ele provém da leitura da obra toda e não das interpretações explícitas do
narrador, pois está fundido numa rede de índices pontuais e localizados que se espalham pelo
discurso inteiro”. O enunciador é esse autor implícito.
O enunciatário, por sua vez, pode ser compreendido como “filtro e instância
pressuposta no ato de enunciar, é também sujeito produtor do discurso” (FIORIN, 2016a, p.
56-57). Combinados, eles constituem o termo sujeito da enunciação. Esse termo, mesmo
“empregado frequentemente como sinônimo de enunciador, recobre de fato as duas posições
actanciais, a do enunciador e a do enunciatário [...]” (FIORIN, 2016a, p. 57).
O terceiro nível da hierarquia enunciativa se estabelece quando o narrador dá voz a um
actante do enunciado. Em um primeiro grau, existem actantes da enunciação pressupostos ao
enunciado: enunciador/enunciatário. E há os actantes instalados no enunciado pela instância
da enunciação como vozes delegadas: narrador e narratário. No segundo grau, entretanto,
“surgem actantes de enunciação instalados por uma debreagem interna [narrador/narratário],
que instaura um diálogo” e “como este é um simulacro da estrutura da comunicação criado no
interior do discurso, pressupõe os dois actantes da comunicação, o destinador e o destinatário
[interlocutor/interlocutário] [...]”. Esse esquema foi representado da seguinte maneira por
Barros (2001, p. 75):

Figura 1 – Esquema das debreagens da categoria discursiva de pessoa

Fonte: Reprodução do quadro de Barros (2001, p. 75).
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Dentre as instâncias desse esquema, o que almejamos investigar é o objeto do
discurso. É o centro do esquema descrito por Barros (2001, p. 75): “enunciador [narrador
[interlocutor [objeto] interlocutário] narratário] enunciatário” – o que foi retomado por Fiorin
(2016a, p. 60). Do objeto, o próprio discurso, emerge a categoria de não pessoa (ele). Mesmo
que o actante do enunciado não tenha voz e não diga eu, ele pode existir e existe como o ele
de quem se fala. É também ele, o interlocutor, se o actante do enunciado assume a voz em
discurso direto.
O narrador, para Fiorin (2016a), é presença, pois representa um actante da enunciação
enunciada. Ele delega voz ao interlocutor. Então, quando o manifestante de rua é construído
como actante do enunciado, ele se torna efeito de identidade actorial criado pela enunciação,
pois todo enunciado pressupõe uma instância enunciativa (cf. BENVENISTE, 2005; FIORIN,
2016a). O ator coletivo manifestante de rua, por sua vez, é, figurativamente, um eles, que se
constitui, semioticamente, como um ator investido da ideologia enunciativa. A instância
enunciativa trata o ator coletivo de modo peculiar a depender dos gêneros e dos estilos
autorais, bem como das formações ideológicas e discursivas que a perpassam e também a
constituem.
Greimas (2014, p. 61) afirma que as estruturas actancial e actorial podem explicar a
organização do imaginário humano, pois este se compõe como “projeção tanto de universos
coletivos quanto individuais”. No Dicionário de semiótica I, no verbete actante, “levando-se
em conta o papel que ele [actante] desempenha, ao nível da semântica discursiva, graças ao
procedimento da figurativização, diremos que o actante é individual, dual ou coletivo”
(GREIMAS; COURTÉS, 2008, p. 21). Portanto, as estruturas actanciais e actoriais que
constituem o ator coletivo manifestante de rua estão associadas às relações de organização do
imaginário humano, e essas relações podem ser elucidadas pela análise semiótica dos
procedimentos de figurativização, no nível da semântica discursiva dos textos.
Sobre os actantes da narração, Greimas (2014, p. 62) reitera que “se ao verbopredicado do enunciado for atribuído o estatuto de função (no sentido lógico de relação
formal), podemos definir o enunciado como uma relação entre os actantes que o constituem”.
Na teoria narratológica do mestre lituano, duas espécies de enunciados narrativos são
diferenciadas: uma em que o sujeito (S) se dirige () ao objeto (O), e a outra em que um
destinador (Ddor) dirige () um objeto (O) a um destinatário (Drio).
A primeira espécie (SO) opera “no plano da relação do homem que com seu
trabalho produz valores-objeto e os coloca em circulação no âmbito de uma estrutura de
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troca” (GREIMAS, 2014, p. 63). A segunda espécie (Ddor  O  Drio) sustenta-se “no plano
individual, ou seja, da relação do homem com o objeto desejado e da inserção deste nas
estruturas da comunicação inter-humana” (GREIMAS, 2014, p. 63). São esquemas
elementares os quais se “apresentam como posições formais que permitem a eclosão e a
articulação do sentido” (GREIMAS, 2014, p. 63, grifo do autor).
Do ponto de vista da produção dos discursos, Greimas e Courtés (2008, p. 45)
propõem uma estrutura actorial, “já que os diferentes atores do discurso são constituídos
como uma rede de lugares que, vazios por natureza, são lugares de manifestação das
estruturas narrativas e discursivas”. Por isso, “o ator não é somente lugar de investimento
desses papéis [actancial e temático], mas, também, de suas transformações, consistindo o
discurso, essencialmente, em um jogo de aquisições e de perdas sucessivas de valores”
(GREIMAS; COURTÉS, 2008, p. 45).
O conceito de ator do enunciado se relaciona às formações discursivas e ideológicas.
O ator do enunciado concretiza os valores adotados pelo enunciador e pelo narrador. Desse
modo, o ator do enunciado é instrumento que compõe os contratos enunciativos entre
enunciador e enunciatário. Por isso, outro procedimento teórico-metodológico adotado neste
estudo consiste em examinar o ator do enunciado manifestante de rua, como actante do
enunciado, verificando nesse ele, de quem se fala, as relações semânticas das formações
discursivas e ideológicas com as quais o sujeito da enunciação dos textos dialoga.
No verbete actorialização do Dicionário de semiótica II, Panier (1986, p. 12) define
essa noção: “como componente da produção do discurso (discursivização), a actorialização
pode ser considerada como resultado da performance da enunciação”. Considerando a
proposta, a etapa da performance do ato de enunciar do discurso jornalístico produz no
enunciado a actorialização do manifestante de rua. E como tal, o manifestante de rua passa a
ser considerado um efeito de sentido criado pela enunciação.
De acordo com Barros (2001, p. 76), a voz delegada do interlocutor em debreagem de
segundo grau pode ser entendida “como recurso na criação de efeitos de verdade e como meio
de passar a responsabilidade do que é dito àquele que se cita em discurso direto”. Optamos
por apreender o ator coletivo manifestante de rua, sobretudo como voz citada, no discurso
indireto, sendo o discurso direto em debreagem de segundo grau analisado de maneira
pontual. A escolha teórico-metodológica se deve às coerções do objeto em análise, o ator
coletivo em detrimento do ator-indivíduo.
Outro apontamento trabalhado também se apoia em Panier (1986), quando “a
disposição e a distribuição de atores debreados no enunciado manifestado constroem um
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conjunto de tipos ‘não eu’, que devem ser correlacionados à instância de enunciação (‘eu’), a
qual eu pressupõe a actorialização” (PANIER, 1986, p. 12).40 Essa reflexão confirma, mais
uma vez, a pertinência de se estudar a categoria de não pessoa (BENVENISTE, 2005) que,
semioticamente, pressupõe a presença do sujeito da enunciação e de suas formações
discursivas e ideológicas (BARROS, 2001; 2005; DISCINI, 2009a; GREIMAS; COURTÉS,
2008). O manifestante de rua é uma presença criada pela enunciação (cf. DISCINI, 2015a).
Sobre o conceito de presença, a semiótica discursiva e tensiva traz contribuições ao
entendimento da abordagem teórico-metodológica que construímos para o estudo do ator
coletivo.
Conforme explicam Greimas e Courtés (2008, p. 382), “na perspectiva da semiótica, a
presença (o ‘estar aí’) será considerada como uma determinação atribuída a uma grandeza,
que se transforma em objeto de saber do sujeito cognitivo”. A fim de examinar essa
determinação, Greimas e Courtés (2008, p. 195) propõem: “dir-se-á que um sujeito semiótico
não existe enquanto sujeito senão na medida em que lhe pode reconhecer pelo menos uma
determinação; ou seja, que ele está com um objeto-valor qualquer” e, do mesmo modo, “um
objeto [...] só o é enquanto esteja em relação com um sujeito, enquanto é ‘visado’ por um
sujeito. É a junção que é a condição necessária tanto à existência do sujeito quanto à dos
objetos”. De nossa parte, examinar um actante e um ator do enunciado, o manifestante de rua,
é descrever mecanismos de construção desse sujeito, que é presença delegada pelo produtor
do texto, seja ele repórter, seja editorialista, dentre outras possibilidades. O manifestante de
rua é criado pelo produtor do texto – eis a premissa teórica que fundamenta este estudo.
Discorrendo um pouco mais sobre a presença enunciativa, que cria o ator do
enunciado, retomamos os pressupostos da semiótica tensiva. Zilberberg (2007, p. 21) alerta
que foi necessário “algum tempo para compreender que a virtualidade e a virtualização,
apesar de seu radical comum, não tinham nada a ver uma com a outra; foi preciso algum
tempo para tornarem-se claras as relações de pressuposição e discernir os protocolos
observados nos discursos”. A virtualidade pressupõe as estruturas in absentia; a virtualização
supõe que as estruturas estão latentes desde as grandezas mais ínfimas do sentido.
Conforme Zilberberg (2007, p. 21) explica, essas cinco operações (virtualidade,
virtualização, potencialização, atualização e realização) “deveriam permitir descrever a
circulação, a entrada, a saída, a volta das grandezas no interior do campo de presença”.
No original: “Comme composante de la mise en discours (discursivisation), l'actorialisation peut être
considérée comme un résultat de la perfomance d'énonciation. La disposition et la distribution d'acteurs
débrayés, dans l'énoncé réalisé, construisent un ensemble de type ‘non-je’, qui doit être corrélé à l'instance
d'énonciation (‘je’) que je présuppose l'actorialisation” (PANIER, 1986, p. 12).
40
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Todavia, o arsenal teórico-metodológico da semiótica discursiva, ao considerar apenas os
objetos entesouráveis, não conseguia dar contar da circulação das grandezas do sensível. Por
isso, a semiótica tensiva, realocando o eixo do sensível sobre o eixo do inteligível, traz
contribuições para os modos de presença, ampliando o escopo da teoria. Entendemos que uma
presença enunciativa realizada cria o ator do enunciado que, no caso de nossos corpora, é o
ator coletivo manifestante de rua.
De acordo com Fontanille e Zilberberg (2001, p. 133), o simulacro semiótico – a
própria semiose dos planos da linguagem – procederia de um acordo entre duas modulações
extremas que “são, por um lado, o excesso de presença do mundo natural (o ‘pleno’ da
expressão, a plenitude sensível das tensões) e, por outro, o excesso de ausência do mundo
interior (o vazio de conteúdo, a ausência de articulações)”. A existência semiótica, na
perspectiva tensiva, afirma-se “na busca de um equilíbrio tensivo entre os diferentes modos de
existência (a potencialização, a virtualização, a atualização e a realização), que organizam o
campo perceptivo e, transitando através do percurso gerativo, condicionam a própria semiose
discursiva” (FONTANILLE; ZILBERBERG, 2001, p. 133).
Ao propor que a presença seja modulada pela tonicidade perceptiva, Fontanille e
Zilberberg (2001) afirmam que dois gradientes podem sustentar essa modulação: o foco e a
apreensão. O foco mantém a intencionalidade de uma captura perceptiva; a apreensão
representa as vicissitudes dessa captura. Então, os dois gradientes modulam o fechamento
(foco) e a abertura (apreensão) do campo perceptivo. Por intermédio da maior ou da menor
força tônica, os dois semioticistas propõem a seguinte rede de correlações:
Quadro 1 – Rede de correlações entre foco e apreensão

Foco tônico

Foco átono

Apreensão tônica

Plenitude

Inanidade

Apreensão átona

Falta

Vacuidade

Fonte: Reprodução do quadro de Fontanille e Zilberberg (2001, p. 131).

Partindo dessas modulações da tonicidade, os dois semioticistas articulam os quatro
gradientes depreendidos às relações existenciais de sujeito e objeto. Obtém-se a modalização
existencial em perspectiva tensiva: “a plenitude é realizante, a falta é atualizante, a vacuidade
é virtualizante e a inanidade é potencializante” (FONTANILLE; ZILBERBERG, 2001, p.
131, grifos dos autores). Dois percursos existenciais são projetados pela tensividade entre os
eixos da extensidade e da intensidade. Da presença à ausência, os semioticistas preveem o

59

seguinte percurso: “a inanidade (a potencialização) constitui uma ‘perda’ de densidade
existencial, provocada pela anulação do foco, perda que conduz da presença (realizante) à
ausência (virtualizante)” (FONTANILLE; ZILBERBERG, 2001, p. 135). Da ausência à
presença, propõe-se o caminho inverso: “a perda (atualizante) proporciona um ganho de
densidade existencial, devido à intensidade do foco, no caminho que leva da ausência à
presença” (FONTANILLE; ZILBERBERG, 2001, p. 135).
As modulações existenciais incidem nas três dimensões constitutivas da enunciação, a
actancialidade, a temporalidade e a espacialidade. Trazemos à luz os impactos dessas
modulações na actancialidade. “No que concerne ao actante, podemos considerá-lo, quer na
perspectiva da intensidade, quer na da extensidade” (FONTANILLE; ZILBERBERG, 2001,
p.136). Na intensidade, os dois semioticistas concebem a actancialidade entre o compacto e o
difuso, sendo este o extremo do sensível e aquele o mais próximo do inteligível. Na
extensidade, a actancialidade é investigada pela quantificação entre o uno, o mais sensível e
tônico, e o numeroso, o mais inteligível e menos tônico. Nessa abordagem tensiva, a dêixis da
presença se associa à dêixis da indivisão, enquanto que a dêixis da ausência se avizinha à
dêixis da divisão. Essas relações estão esquematizadas no seguinte quadrado semiótico:
Figura 2 – Modulações existenciais na actancialidade
Plenitude
Int.: compacto
Ext.: uno

Vacuidade
Int.: difuso
Ext.: numeroso

Dêixis da
presença
e
indivisão

Legenda

Dêixis da
ausência
e
divisão

Int.: concentração
Ext.: massivo
Falta
Int. = eixo da intensidade

Int.: distribuído
Ext.: dividido
Inanidade
Ext. = eixo da extensidade

Fonte: Reprodução do quadrado elaborado por Fontanille e Zilberberg (2001, p. 134, 136).

Como nesta tese tratamos de um actante do enunciado, produto da performance do
produtor do texto, propomos que ele é construído como efeito de presença. Ao criar o actante
do enunciado, a enunciação se instala na dêixis da presença. Mas o actante do enunciado
manifestante de rua das Jornadas de Junho de 2013 e dos Protestos de Março de 2015
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também se potencializa, como memória do que foi criado pela sua presença – bem como do
que foi enunciado anterior e posteriormente a esses fenômenos discursivos, porque nenhum
enunciado é o primeiro, nem o último, conforme Bakhtin (2016a).
Fontanille e Zilberberg (2001) afirmam que cada um dos pontos do quadrado
semiótico são gradientes das modulações existenciais do actante sujeito e objeto. Com o
compacto, os semioticistas confirmam estarmos diante da presença viva, pois “a intensidade
está no auge, e a morfologia associada é a do uno, do singular” (FONTANILLE;
ZILBERBERG, 2001, p. 137). Com o distribuído, há diminuição das tensões que fracionam o
corpo tensivo do actante, resultando na morfologia do dividido que também pode ser nomeado
como discreto, serial. Essa porção se instaura por meio da potencialização, visto que, de
acordo com Fontanille e Zilberberg (2001, p. 137), “toda articulação, na medida em que
contraria a fusão, vale como distensão, levando à potencialização e afinal à virtualização da
própria intensidade”, isto é, ao não se fundir sensivelmente, as grandezas perdem a tonicidade
e a força de impacto.
Na ordem da virtualização, “com o difuso, do ponto de vista da intensidade, e o
numeroso, do ponto de vista da extensidade, a distensão se manifesta pela distância
estabelecida entre o sujeito e o objeto [...]” (FONTANILLE; ZILBERBERG, 2001, p. 137).
Na instância da atualização, por sua vez, temos a restituição da intensidade. Nessa modulação,
não há força o suficiente para se realizar, pois agrupa massas pouco articuladas, mas que já
tendem a se individualizar.
Para analisar o campo tensivo que sustenta o ator coletivo manifestante de rua,
partimos desses pressupostos lançados por Fontanille e Zilberberg (2001). É uma proposta
adequada aos objetivos deste estudo, uma vez que associa a categoria da presença/ausência à
da divisão/indivisão, coadunando com o horizonte analítico deste estudo que questiona a
instância do individual em prol de uma perspectiva sobre o coletivo. Portanto, existe um
arsenal semiótico que dá conta do ator coletivo, tanto na dimensão dos actantes da
comunicação e da narração, quanto nos aspectos tensivos que configuram as modulações do
campo de presença das grandezas semióticas.

1.3 DA PREDICAÇÃO ÀS CONDIÇÕES DE VERIDICÇÃO
De acordo com Fiorin (2008a, p. 45), “a questão da verdade não é um problema
linguístico. O que é um problema linguístico são os efeitos de sentido de verdade que se criam
na linguagem. Assim, ficcionalidade e não ficcionalidade devem ser vistas como efeitos de
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sentido do discurso”. São os efeitos de realidade e de veridicção que buscamos investigar na
construção discursiva do ator do enunciado manifestante de rua. Faremos isso para
depreender, aquém (imanência) do ator do enunciado, os esquemas actoriais do ator coletivo
manifestante de rua e, além (transcendência) dele, as axiologias e as ideologias que também o
(trans)formam nas variâncias dos textos.
Na teoria semiótica, a veridicção e o efeito de sentido de realidade são construídos no
e pelo texto. Pode parecer que o problema da veridicção extrapole amplamente os limites da
estrutura actorial e actancial, mas “a veridicção constitui uma isotopia narrativa independente,
capaz de formular seu próprio nível referencial e de elaborar tipologias de afastamentos e
desvios, instituindo, assim, ‘a verdade intrínseca da narrativa’” (GREIMAS, 2014, p. 67). O
discurso jornalístico, como aponta Wilson Gomes (2009), trabalha com os efeitos de sentido
de veridicção mais do que outros, pois depende deles para constituir a notícia – e em termos
pragmáticos, vendê-la como produto mercantil, segundo Sodré (1966) e Hall et al. (1993).41
Por meio do papel do interpretativo vindo do enunciatário, Greimas e Courtés (2008,
p. 172, grifos dos autores) explicam que é necessário considerar o fato de que “o enunciado
que ele [enunciatário] recebe, quaisquer que sejam as suas modalizações anteriores, se lhe
apresenta como uma manifestação (um parecer ou um não parecer) a partir da qual ele
[enunciatário] deve estatuir sobre sua imanência (seu ser ou seu não ser)”. Com isso, entendese que o juízo epistêmico operado pelo enunciatário em seu fazer interpretativo pode ser
descrito como uma assunção do plano do ser a partir das condições depreendidas do plano do
parecer.42 Em termos modais, “a modalidade do crer sobredetermina um enunciado de estado
(que tem por predicado um ‘ser’ já modalizado)” (GREIMAS; COURTÉS, 2008, p. 172).
Greimas e Courtés (2008) propõem, então, um jogo de relações entre o crer ser e o
crer não ser. Esse jogo constrói um quadrado semiótico da categoria epistêmica, tendo, então,
quatro situações possíveis. No âmbito da certeza, está o crer ser, quando o juízo epistêmico
(crer) do enunciatário coaduna plenamente com o parecer ser do texto. Na improbabilidade,
está o eixo contraditório dessa situação, pois enunciatário opera o crer não ser sobre o
enunciado. Na incerteza, está o eixo contrário da primeira situação, porque o enunciatário não
crê ser, isto é, discorda da própria crença. Na probabilidade, está o não crer não ser, isto é, o
De acordo com Hall et al. (1993, p. 224), “as ‘notícias’ são o produto final de um processo complexo que se
inicia numa escolha e seleção sistemática de acontecimentos e tópicos de acordo com um conjunto de categorias
socialmente construídas”.
42
Partindo da matriz da escolástica em perspectiva kantiana, Greimas e Courtés (2008, p. 172) definem que “o
juízo epistêmico é uma assunção do numenal a partir do fenomenal interpretado”. O termo numenal, em acepção
semiótica, “emprega-se, às vezes, como sinônimo de ser (no quadro da modalização veridictória do ser e do
parecer): identifica-se, assim, o plano numenal com o plano do ser” (GREIMAS; COURTÉS, 2008, p. 345).
41
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enunciatário, embora não esteja convencido, pondera que é muito difícil não ser verdadeiro
aquilo que o texto aparenta ser.
Do lado do fazer crer do enunciador do discurso jornalístico, temos a modalização
veridictória. Essa modalidade também se articula entre o ser (a imanência) e o parecer (a
manifestação). Se o texto parece e é, ele produz o efeito de sentido de verdade. Do contrário,
quando ele não parece, nem é, gera o efeito de falsidade. E quando o texto parece, mas não é,
projeta-se um efeito de segredo. Outra possibilidade acontece quando o texto aparenta ser,
mas não é, criando o efeito de mentira/ilusão (cf. GREIMAS; COURTÉS, 2008, p. 530-533).
Os quatro possíveis efeitos de sentido de veridicção e a categoria epistêmica (crer
ser/crer não ser) constituem os dois papéis complementares do sujeito da enunciação: o fazer
persuasivo do enunciador (fazer crer) e o fazer interpretativo do enunciatário (crer). Os dois
quadrados semióticos propostos por Greimas e Courtés (2008) a seguir referem-se, um, às
modalidades epistêmicas, o outro, às modalidades veridictórias.
Figura 3 – Crer e fazer crer: modalidades epistêmicas e veridictórias

Fonte: Reprodução, à esquerda, do quadrado das modalidades epistêmicas elaborado por Greimas e Courtés
(2008, p. 172) e, à direita, do quadrado das modalidades veridictórias, também de Greimas e Courtés (2008, p.
532).

As articulações entre esses dois quadrados podem favorecer ou não o efeito de sentido
de realismo do discurso jornalístico. Verifica-se, assim, que a verdade é construída por
mecanismos discursivos, isto é, pela interação entre o fazer persuasivo do enunciador e a
projeção das crenças do enunciatário. Nesse ponto, há uma correlação teórica entre o
arcabouço da semiótica francesa e o do Círculo.

63

Volóchinov (s.d., p. 6) fundamenta que “o discurso verbal em si, tomado isoladamente
como um fenômeno puramente linguístico, não pode, naturalmente, ser verdadeiro ou falso,
ousado ou tímido”, pois o discurso da vida “nasce de uma situação pragmática extraverbal e
mantém a conexão mais próxima possível com esta situação. Além disso, tal discurso é
diretamente vinculado à vida em si e não pode ser divorciado dela sem perder sua
significação” (VOLÓCHINOV, s.d., p. 6). O discurso do jornal é um discurso da vida,
refletindo e refratando os fatos do cotidiano que narra.
O Círculo de Bakhtin considera o poder criador da linguagem ao propor a existência
de uma situação pragmática extraverbal e, para se entender isso, é preciso explicitar o
conceito de texto dentro dessa abordagem teórica. Bakhtin (2016) afirma que o conceito de
texto articula dois polos. Em um polo, “[...] por trás de cada texto está o sistema da
linguagem. A esse sistema, correspondem no texto tudo o que é repetido e reproduzido e tudo
o que pode ser repetido e reproduzido, tudo o que pode ser dado fora de tal texto (o dado)”
(BAKHTIN, 2016, p. 74). No outro polo, cada texto, no sentido de enunciado concreto, é,
para Bakhtin (2016, p. 74), “individual, único, singular” e, portanto, “tem relação com a
verdade, com a bondade, com a beleza, com a história”.
Bakhtin (2016) diferencia as ciências humanas das ciências naturais baseado nessa
concepção de texto. Embora não haja fronteiras absolutas, o filósofo sustenta que “o
pensamento das ciências humanas nasce como pensamento sobre o pensamento dos outros,
sobre exposições de vontades, manifestações, expressões, signos atrás dos quais estão os
deuses que se manifestam (a revelação) e os homens [...]” (BAKHTIN, 2016, p. 72). O texto
tem uma dimensão linguística (sistemática, repetível e reprodutiva) e uma dimensão dialógica
(processual, irrepetível, singular) e, em nenhuma delas, é necessário socorrer-se da noção de
pré-existência de objetos no mundo factual para se constituir o sentido.
Portanto, a segunda dimensão do conceito de texto, de acordo com Bakhtin (2016, p.
75), não está vinculada a dados alheios aos fenômenos da linguagem. Desfaz-se, desse modo,
o sentido estrito de extraverbal que poderia levar ao engano de ser entendido como fora da
natureza da linguagem. Diferentemente disso, situação pragmática extraverbal ou contexto
pragmático devem ser compreendidos como para além da dimensão linguística, mas dentro
do escopo da natureza da linguagem. Para Bakhtin (2016, p. 75), “esse polo não está
vinculado aos elementos (repetíveis) do sistema da linguagem, mas a outros textos
(singulares), a relações dialógicas (e dialéticas com abstração do autor) peculiares”.
A esfera do jornalismo se instaura nas e pelas relações dialógicas e também são elas
que permeiam e constituem o conceito de ator coletivo, em especial o manifestante de rua. O
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contexto pragmático investigado nos textos não está constituído pelos dados do mundo
natural, mas pela cadeia discursiva em que os enunciados se inserem, pois esse segundo polo
“é inerente ao próprio texto mas só se revela numa situação e na cadeia dos textos (na
comunicação discursiva de dado campo)” (BAKHTIN, 2016, p. 75).
A reflexão bakhtiniana e a semiótica endossam o rompimento da dicotomia entre o
real e o fictício. Discini (2009a, p. 609-610) propõe que, uma vez abatida essa dicotomia, é
possível “pensar numa escala linear em que, numa ponta, está a veridicção articulada ao grau
máximo da força de incidência do escopo ou fiador pragmático; na outra, a veridicção
articulada ao grau mínimo dessa força”. De acordo com a semioticista, no primeiro caso, temse o discurso da vida e, no segundo, o discurso da arte (VOLÓCHINOV, s.d.).
A escala entre a veridicção mais dependente das relações dialógicas e aquela menos
dependente distingue o discurso da vida do discurso da arte, sem, com isso, dicotomizá-los.
No texto de Volóchinov (s.d., p. 11), discute-se que o poeta “seleciona palavras não do
dicionário, mas do contexto da vida onde as palavras foram embebidas e se impregnaram de
julgamentos de valor”. Portanto, o discurso, por mais estético que seja, não se afasta das
coerções sociais e históricas das esferas de atuação humana.
Volóchinov (s.d., p. 2) afirma que a arte, desde que “está sujeita à influência de outros
fatores, igualmente sociais, ocupa seu lugar, naturalmente, dentro do sistema global de
determinações sociológicas – mas desta determinação nós nunca seremos capazes de derivar a
essência estética da arte”. Isso quer dizer que, embora mais longe do contexto pragmático, o
discurso da arte dialoga com o discurso da vida. É esse pensamento que leva o estudioso
russo a afirmar que a arte possui influências e determinações sociológicas.
A proposta de Volóchinov (1976) se mostra adequada, pois, conforme explica Fiorin
(2008a, p. 39), “o sujeito funde-se com o objeto literário, de modo a passar a viver o que está
sendo narrado. Essa fusão representa uma mudança de plano enunciativo. O sujeito passa do
plano da enunciação enunciada para o do enunciado enunciado”. Por isso o discurso da arte
depende menos das relações dialógicas externas ao texto estético, visto que cria suas próprias
relações dialógicas internas. Fiorin (2008a, p. 41) acrescenta que, no texto estético, “ao mudar
de plano enunciativo, o leitor passa a conviver com novos actantes, em outros lugares e outros
tempos. Alteram-se a actorialidade, a espacialidade e a temporalidade”.
Bem diferente é o texto jornalístico em que a actorialidade, a espacialidade e a
temporalidade tendem a permanecer o mais próximo possível do cotidiano do leitor. Como
afirma Discini (2009a, p. 608), o discurso jornalístico se contrapõe ao evento estético, quanto
à gradação da estesia (DISCINI, 2015a). O princípio da conotação necessária da linguagem,
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segundo Discini (2015a), implica estesia tanto no discurso jornalístico quanto naquele das
artes. A diferença está na gradação (impacto maior ou menor) da própria estesia. Logo, como
defende a autora, o jornal tem uma estética e uma ética. Partimos dessa premissa constitutiva
do discurso jornalístico para investigar o ator coletivo manifestante de rua e suas correlações
tensivas e discursivas com os outros fenômenos da linguagem.
O caráter ficcional ou não ficcional dos textos não é considerado no cotejo entre o
discurso da vida e o discurso da arte. Com Discini (2009a) e Volóchinov (1976),
depreendemos que os dois tipos de discursos se relacionam por meio de diferentes condições
de veridicção: ora mais interna, ora mais externa às relações dialógicas das esferas
discursivas. Confirma-se, portanto, em consonância com o princípio de imanência da
semiótica francesa, que a identificação do leitor com o actante do enunciado, o manifestante
de rua, se dá no interior dos textos. Significa dizer que o leitor, ao executar o seu fazer
interpretativo, não tem acesso à realidade, mas à imitação da realidade constituída nos
procedimentos de construção do discurso, seja no discurso da vida, seja no da arte.
Isso não é novidade para os estudiosos do texto e do discurso, nem para os
especialistas em literatura. Candido (1975, p. 12) nos conscientiza “da relação arbitrária e
deformante que o trabalho artístico estabelece com a realidade, mesmo quando pretende
observá-la e transpô-la rigorosamente, pois a mimese é sempre uma forma de poiese”. Não é
raro ouvirmos ou lermos afirmações de que a diferença entre o que é ou não artístico está no
fato de o texto de caráter literário possuir uma função estética, e o texto não literário ter uma
função puramente utilitária (servindo para informar, convencer, explicar, responder, ordenar,
dentre outras possibilidades). Seguindo esse raciocínio, os primeiros textos pertenceriam ao
polo da mimese; os segundos, ao da poiese. Ao se afiançar essa oposição, esquece-se de que o
paradoxo entre a mimese e a poiese “está no cerne do trabalho literário e garante a sua eficácia
como representação do mundo” (CANDIDO, 1975, p. 73). Apoiados em Fiorin (2008a, p.
43), concordamos que “os dois [mimese e poiese] não devem ser vistos como
descontinuidades, mas como pontos de chegada de um continuum, que vai do mais mimético
ao mais poético”.
É essa postura teórica que formulamos ao examinar os textos jornalísticos. Com eles,
elaboramos os desdobramentos teórico-metodológicos necessários e produtivos à análise da
estesia nos textos (GREIMAS, 2017). Para isso, partimos do pressuposto teórico de que há
uma estética (poiese) nos textos jornalísticos, mesmo que em graus mínimos – conforme já
salientou Discini (2009a) ao cotejar o jornal e a literatura. Porém, diferentemente do discurso
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da arte, o discurso da vida, como os textos jornalísticos, não realiza uma fratura estética na
esfera discursiva e no estilo dos gêneros que nela circulam.
O discurso da vida distancia-se o menos possível do contexto pragmático
(VOLÓCHINOV, 1976). Todavia, isso não o impossibilita de refratar esse contexto
pragmático, tendo, em termos semióticos, acentos estéticos (cf. DISCINI, 2015a; GREIMAS,
2017). Concordamos com Resende (2007, p. 90) – embora esse pesquisador parta de outra
perspectiva teórica43 – que “[...] é preciso reconhecer que o lugar político das falas
jornalísticas não se desvincula do estético que nelas se instala e ao qual elas se submetem”.
Distinguido o escopo das condições de veridicção do discurso da vida e do discurso
da arte (VOLÓCHINOV, 1976; DISCINI, 2009a), fazemos uma restrição nas relações
dialógicas a serem examinadas. Como método para depreender as condições de veridicção,
partimos da predicação, indicando por meio dela três aspectos: (a) o efeito de realismo
construído no texto; (b) a construção do efeito de veracidade dos fatos enunciados; e (c) o
posicionamento sensível do sujeito da enunciação, estabelecido na relação entre o enunciador
e o enunciatário. A construção feita do manifestante de rua no enunciado perpassa todas essas
questões.
A restrição ao estudo da predicação do ator do enunciado manifestante de rua é feita
porque há uma gama de possibilidades que Greimas (1981, p. 42) associa a esses instrumentos
de predicação: “[...] esse inventário [das línguas naturais para a comunicação social] é
essencialmente constituído de verbos e adjetivos, quer dizer, em suma, de instrumentos de
predicação (meios linguísticos de determinação), qualificação e avaliação”. De acordo com o
mestre lituano, a predicação é “um arsenal relativamente poderoso, que permite a seus
possuidores enfrentar a agressão dos objetos e das situações nominalizadas, que, por sua vez,
dependem de um vocabulário muito mais amplo” (GREIMAS, 1981, p. 42), o qual está
“inscrito numa ‘memória’ que faz surgir a todo momento eventuais sujeitos à procura de
predicação” (GREIMAS, 1981, p. 42). Esses sujeitos à procura de predicação presentes na
memória dos discursos são parte dos esquemas actoriais dos actantes e atores coletivos.
Bertrand (2003) reforça essa interpretação, pois, segundo o semioticista francês, “sob
o figurativo está, portanto, o crer; existe como se diz na semiótica um ‘contrato de
veridicção’, uma relação fiduciária de confiança e de crença entre os parceiros da
comunicação, que especifica as condições da correspondência, um crer partilhável e
partilhado” (BERTRAND, 2003, p. 405). A modalidade do crer está em circulação no interior
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Resende (2007) parte da orientação teórica dos estudos de Foucault (1996) e de Flusser (2002).
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das comunidades linguísticas e culturais e são essas as que determinam a habilitação dos
valores figurativos e enunciam seu modo de circulação e validade. Conforme explica Fiorin
(1988), as formações discursivas (conjunto de valores figurativos) confirmam e transformam
as formações ideológicas (conjunto de dispositivos que validam moralmente os enunciados
em circulação). Bertrand (2003, p. 406), ao analisar o conceito de contrato veridictório nos
textos, compreende que esse contrato “tematiza a figuratividade do discurso e engendra
diferentes regimes de persuasão e de adesão: o verossímil e a ficção, o real e o fantástico, o
representável e o absurdo”.
Fiorin e Discini (2013, p. 185) salientam que “o percurso gerativo de sentido não é
uma camisa de força onde se devem enfiar todos os textos”. A proposta do percurso gerativo
de sentido “é um modelo de análise e de previsibilidade, que, apreende de maneira fina,
generalizações sócio-históricas (invariantes) e especificidades de cada texto no plano do
conteúdo ou da expressão (variantes)” (FIORIN; DISCINI, 2013, p. 185). Logo, o contrato
veridictório é parte desse percurso gerativo do sentido e, como tal, operacionaliza as
formações discursivas que, cravados no enunciado, por sua vez, reafirmam as formações
ideológicas. Com efeito, os actantes e atores coletivos se relacionam a esses contratos, como
parte de programas de uso – eis uma hipótese a ser desenvolvida ao longo deste estudo.
A proposta teórico-metodológica para a análise do ator coletivo manifestante de rua
começa pelo exame da figurativização dos textos jornalísticos. A partir daí, vamos para a
análise da narratividade. Da predicação do ator manifestante de rua, depreendemos a
figurativização e os temas associados mais recorrentes. Então, examinamos os programas de
uso do nível narrativo. Depreendemos esses programas da performance do sujeito enunciador
do discurso jornalístico. Buscamos, nessa investigação, entender como os manifestantes de
rua constituem-se como instrumentos da manipulação enunciativa.
O recorte teórico realizado entende as Jornadas de Junho de 2013 e os Protestos de
Março de 2015 como fenômenos discursivos. Parte-se desse pressuposto, pois, como afirma o
linguista dinamarquês, as línguas possuem “a possibilidade ilimitada de formação de signos e
as regras bastante livres que regem a formação de unidades de grande extensão [...]”
(HJELMSLEV, 2009, p. 115). Logo, embora sejam unidades de análise de grande extensão,
ao ser examinadas pelo viés da linguagem, remeterão a invariantes. E cada texto jornalístico
selecionado para este estudo reflete e refrata o todo, não cabendo a discussão sobre a verdade
ou a falsidade do que é enunciado, mas questionando a maneira de contar as notícias. Pelo
viés da semiótica francesa, como teoria da significação, importa descrever e explicar “o que o
texto diz e como ele faz para dizer o que diz” (BARROS, 2005, p. 7).
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No caso do discurso jornalístico, há uma organização que delimita os textos que
podem ou não compor o tal discurso, bem como uma conotação subjacente ao fazer
jornalístico. O discurso jornalístico é o produto do funcionamento da instituição social do
jornalismo, pois, como afirma Rodrigues (1997, p. 217), “os jornalistas produzem discursos
como o pintor pinta telas, o músico compõe músicas, o arquiteto projeta edifícios”. Isso quer
dizer que o jornalista trabalha em favor da notícia e, para isso, ele produz textos e discursos
não neutros, nem transparentes. A verdade ou a falsidade não são, como pensa o senso
comum, um produto específico do fazer jornalístico, mas, como postula a semiótica francesa,
são efeitos de sentido produzidos em quaisquer textos.
Na filosofia bakhtiniana, por sua vez, a verdade é construída como resposta aos outros
enunciados no polo das relações dialógicas de cada texto. E isso ocorre tanto na esfera do
jornalismo como em qualquer outro campo. “Em cada época, e em todos os campos da vida e
da atividade, existem determinadas tradições, expressas e conservadas em roupagens
verbalizadas: em obras, enunciados, sentenças etc.” (BAKHTIN, 2016, p. 54). Depreende-se,
portanto, que “todo enunciado é pleno de ecos e ressonâncias de outros enunciados com os
quais está ligado pela identidade da esfera de comunicação discursiva. Todo enunciado deve
ser visto antes de tudo como uma resposta aos enunciados precedentes de um determinado
campo [...]” (BAKHTIN, 2016, p. 57, grifo do autor) e aos subsequentes da comunicação
discursiva.
Bakhtin (2016, p. 61) afirma que “o falante não é um Adão, e por isso o próprio objeto
do seu discurso se torna inevitavelmente um palco de encontros com opiniões de
interlocutores imediatos [...] ou com pontos de vista, visões de mundo, correntes, teorias, etc.
[...]”. Confirma-se a relatividade do que é considerado verdadeiro ou falso, pois, na
perspectiva bakhtiniana, “o enunciado está voltado não só para o seu objeto mas também para
os discursos do outro sobre ele” (BAKHTIN, 2016, p. 63). O enunciado não se afiança “tão
somente no plano semântico-objetal” (BAKHTIN, 2016, p.60), mas, sobretudo, na cadeia da
comunicação discursiva. Por isso o interesse desta tese em desvelar o ator coletivo
manifestante de rua em suas relações linguísticas (primeiro polo do texto, na terminologia
bakhtiniana) e discursivas (segundo polo do texto, na filosofia bakhtiniana). O efeito de
realismo não é externo ao texto, mas construído, linguisticamente, no enunciado e entre
enunciados, interdiscursivamente. O manifestante de rua é verdadeiro, porque parece e é um
manifestante.
Outro fator examinado, ao se discutir as condições de veridicção, é o campo tensivo da
modalidade do crer. Na linha dos desdobramentos semióticos, compreende-se, com base nos
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estudos de Greimas (2014, p. 127-145), que o crer se relaciona ao saber, pois ambos
compartilham um único universo cognitivo. Como explica Greimas (2014, p. 128, grifo do
autor), na semiótica discursiva, percebeu-se que “[...] o eu penso que, que serve de suporte
para o discurso interior do sujeito, quando este quer exteriorizá-lo, não é um ‘eu sei’, mas um
‘eu creio’. Quando se vê que o eles dizem que, é a principal fonte de saber comunicado,
significa somente falta de certeza e de confiança [...]”. Nessas condições, Greimas (2014, p.
128) propõe que o crer e o saber estão, na manifestação dos diversos e diferentes textos,
alinhados em “uma estrutura elástica” que no momento extremo de tensão podem se polarizar
“produzindo uma posição categórica”, mas que podem relaxar e chegar ao ponto de se
confundirem.
Ao aludir à tensão, os pressupostos de Greimas vão em direção aos de Zilberberg
(2011), que traz à luz uma abordagem tensiva para a modalidade do crer que dá conta do
fazer saber nos textos. Para tanto, o semioticista francês articula o objeto crer numa
alternância elementar: acreditável vs. inacreditável. Com esses dois pares, o estudioso deduz
dois sintagmas elementares da crença: o implicativo e o concessivo. O sintagma implicativo
acolhe a doxa, isto é, o conjunto de juízos que uma determinada sociedade (re)elabora em um
certo momento histórico e cultural. O sintagma concessivo é o conjunto de juízos criados, no
e pelo texto, “apartados dessa mesma doxa” (ZILBERBERG, 2011, p. 244).
Articulando a categoria elementar, os sintagmas implicativo e concessivo podem ser
diferenciados. Os sintagmas implicativos confirmam o crer no acreditável e o não crer no
inacreditável. Já os sintagmas concessivos asseveram o crer no inacreditável e o não crer no
acreditável. Em nossas análises, partimos desses dois sintagmas para compreender as
condições de veridicção nos textos, observando qual dos sintagmas é predominante nos
conjuntos dos textos jornalísticos selecionados, sobretudo nos excertos em que aparecem os
perfis do ator coletivo manifestante de rua.
O termo perfil é associado à manifestação do ator coletivo, pois, pelos pressupostos da
fenomenologia de Merleau-Ponty (2013; 2015), semiotizados pelo estudo de Discini (2015a),
os esquemas actoriais são “um feixe de funções” (MERLEAU-PONTY, 2013, p. 18).44 O
feixe de funções é capturado via semiótica tensiva. Entendemos os perfis na gradação do
sentido do ator coletivo manifestante de rua, isto é, são gradientes na circulação de valores
entre o eixo da extensidade (o inteligível) e o da intensidade (o sensível).
Zilberberg (1984) compartilha da concepção de feixe de funções para entender o actante coletivo nos textos.
Uma das diferenças entre a proposta de Zilberberg (1984) e a nossa é que o semioticista francês adota essa
postura teórico-metodológica baseado nos pressupostos de Hjelmslev (2009); e nós, nos de Discini (2009a;
2015a).

44
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Colocamos os sintagmas implicativo e concessivo no campo tensivo e obtemos,
conforme Zilberberg (2011, p. 244), a seguinte tensão: “os sintagmas implicativos reportamse à gramaticalidade das regras e os concessivos, ao acontecimento”. Em termos tensivos,
quanto mais sintagmas implicativos, mais inteligibilidade, mais tempo, mais espaço, mais
regramento dos comportamentos, condutas e regimes de sentido. E quanto mais sintagmas
concessivos, mais sensibilidade, mais tonicidade, mais impacto, mais acontecimento, mais
reinvenção dos comportamentos, condutas e regimes de sentido.
Com esses pressupostos, depreende-se a construção do efeito de sentido de verdade
dos fatos enunciados desde a figurativização no nível discursivo até o nível tensivo, o qual
fomenta todos os outros níveis do percurso gerativo (DISCINI, 2015a). Além disso, esses
fundamentos dialogam com o conceito de forma de vida, lançado por Greimas (GREIMAS;
FONTANILLE, 2014) em seu último estudo. Como explica Nascimento (2014, p. 30), no
prisma da semiótica, a forma de vida é “ao mesmo tempo uma filosofia da vida, uma atitude
do sujeito e um comportamento esquematizável (e então, [as formas de vida] diferenciam-se
dos ‘estilos de vida’ de superfície que, tais como os concebe a sociologia, estariam mais
próximos dos estereótipos)”. Utilizando os sintagmas concessivos e os implicativos,
depreendemos, após as análises da figurativização do ator manifestante de rua, como os perfis
do ator coletivo mantêm ou destituem as formas de vida no discurso – especialmente no caso
do discurso jornalístico.
O terceiro aspecto que desenvolvemos por meio da noção de predicação é o
posicionamento sensível do sujeito da enunciação. Para tanto, concordamos com a proposta
de estratégias de construção do ponto de vista de Fontanille, sobretudo seu estudo
intitulado “Point de vue: perception et signification”, (FONTANILLE, 1999, p. 41-61). Esse
ensaio teórico do semioticista francês aborda, de maneira crítica e peculiar, o conceito de
ponto de vista, saindo da centralidade atribuída geralmente ao observador e ao foco narrativo
(FRIEDMANN, 1967, p. 108-137; GENETTE, 1969; 1972; ZERAFFA, 1969, p. 35-75).
Ao invés de apoiar a construção do ponto de vista sobre o conceito de sujeito,
Fontanille (1999) lança outro raciocínio para a perspectivação do sujeito cognitivoperceptivo45. O semioticista francês desenvolve a relação entre dois actantes: fonte e alvo.
Nessa abordagem, a fonte consiste no sujeito perceptivo, e o alvo, no objeto percebido. O
É um sujeito cognitivo-perceptivo, na proposta de Fontanille (1999), porque o semioticista francês
compreende que a percepção e a cognição, mesmo sendo processos diferentes, não são isolados, mas se interrelacionam e se manifestam concomitantemente na construção de qualquer ponto de vista sobre o mundo natural
e seus fenômenos.
45

71

ponto de vista, por sua vez, é a modalização que incide sobre essa relação alvo/fonte,
determinando as formas de interação estabelecidas entre esses dois actantes.
Seguindo essa lógica, escolher um ponto de vista é instaurar uma relação entre os
actantes fonte e alvo, o que estabelece uma estrutura posicional. A transformação dos actantes
posicionais (alvo; fonte) em sujeitos semióticos efetiva, então, uma estrutura intencional. Esse
processo ocorre quando se instaura uma tensão entre uma orientação atualizada (que pode ou
não ser realizada), projetada pelo sujeito perceptivo, e uma percepção virtual do objeto
visado, o que encontra respaldo no pensamento de Merleau-Ponty (2013). Dessa orientação
fenomenológica, Fontanille (1999) reafirma os actantes fonte e alvo, respectivamente.
Para investigar a modalização sobre a relação fonte/alvo, Fontanille (1999) propõe a
operacionalização dos dois actantes nas dimensões da extensidade e da intensidade, conforme
a hipótese tensiva. Na intensidade, está regida a qualidade da percepção. Na extensidade, está
registrada a extensão e duração do ato perceptivo. O campo tensivo do ponto de vista é, então,
regulado pelas relações intensas e extensas entre o sujeito perceptivo e o objeto percebido.
Ao enunciar e construir o enunciado, o posicionamento sensível do sujeito da
enunciação adota estratégias de regulagem dessas relações intensas e extensas. Com isso, o
semioticista francês consegue analisar o ponto de vista por meio dos fatores perceptivos e
emotivos que modalizam o fazer saber de cada texto. Fontanille (1999) depreende a
construção do ponto de vista nos textos por meio das estratégias de modalizar o sensível e o
inteligível entre dois actantes em presença (fonte; alvo). Por intermédio da correlação mais
forte ou mais fraca entre a intensidade e a extensidade, Fontanille (1999, p. 50) propõe a rede
de estratégias de construção do ponto de vista:
Quadro 2 – Rede das estratégias de construção do ponto de vista

Intensidade forte

Intensidade fraca

Extensidade forte

Estratégia englobante

Estratégia cumulativa

Extensidade fraca

Estratégia eletiva

Estratégia particularizante

Fonte: Tradução nossa do quadro de Fontanille (1999, p. 50).

O quadro de Fontanille (1999) lança quatro estratégias de construção do ponto de vista
nos textos. Quando há a apreensão mais geral do objeto percebido, tanto pela força da
intensidade quanto pela duração da extensão, estamos diante da estratégia englobante.
Quando a intensidade se enfraquece e a duração do ato perceptivo é menor, temos a estratégia
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particularizante, que captura o objeto visado em detalhes e parcialmente. Quando a tentativa
de reconstrução do objeto é parcial, mas em maior duração e mais acentuada, ocorre a
estratégia acumulativa, que tenta dominar o objeto pela recorrência exaustiva do ato
perceptivo sobre o objeto. Quando o objeto percebido é capturado com forte intensidade e
fraca duração, encontra-se a estratégia eletiva, a qual seleciona um determinado aspecto ou
elemento do objeto para reapresentá-lo de maneira exemplar.
De acordo com Fontanille (1999, p. 32-33), cada estratégia estabelece um ato
perceptivo diferente, um arquipredicado específico e uma forma característica. Esses são atos
perceptivos de cada estratégia: reunir (englobante), focalizar (eletiva), balancear (cumulativa)
e isolar (particularizante). Esses são os arquipredicados de cada estratégia: dominar e
compreender

(englobante),

escolher

(eletiva),

percorrer

(cumulativa)

e

detalhar

(particularizante). Essas são as formas de cada estratégia: totalidade (englobante),
exemplaridade (eletiva), exaustividade (cumulativa) e especificidade (particularizante).
Fontanille (1999) afirma que cada uma das estratégias propostas não pode ser excluída
em relação à outra. O que acontece no texto é a predominância de uma estratégia frente às
demais; logo, todas elas podem acontecer em diferentes momentos do desenvolvimento da
narratividade dos textos. Na proposta do estudioso francês, o termo estratégia postula uma
intencionalidade na construção da estrutura posicional entre os actantes fonte e alvo.
As quatro estratégias de construção do ponto de vista, de Fontanille (1999), são
gradientes pertinentes à nossa análise do ator coletivo manifestante de rua. Primeiramente,
possibilitam o exame da perspectivação da intencionalidade do texto sem se centrar no sujeito
da enunciação. “O ponto de vista não está no sujeito, mas na relação entre sujeito e objeto.
Não é o sujeito que percorre as diferentes estratégias possíveis, mas sim a interação
sujeito/objeto, em bloco” (FONTANILLE, 1999, p. 60, tradução nossa)46.
É também um instrumental teórico-metodológico adequado para o exame das
condições de veridicção na predicação dos textos, pois a figurativização do ator do enunciado
manifestante de rua pode ser investigada desde o nível tensivo pela escolha do tipo de
estratégia de construção do ponto de vista. Afinal, o ator manifestante de rua é o alvo do olhar
da enunciação. As condições de veridicção sofrem interferência do tipo de estratégia adotado,
uma vez que “o ponto de vista participa da sintaxe do discurso não somente porque ele orienta
o processo e as progressões temáticas, mas porque ele lhe fornece um potencial de
No original: “Le point de vue n’est pas dans le sujet, mais dans la relation entre sujet et objet. Ce n’est pas le
sujet qui parcour les différentes stratégies possibles, mais bien l’interation sujet/objet, en bloc” (FONTANILLE,
1999, p. 60).
46
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transformações:

transformações

actanciais,

modais,

passionais

e axiológicas

[...]”

(FONTANILLE, 1999, p. 61, tradução nossa)47.
Por meio de três prismas, examinamos a predicação do ator manifestante de rua a fim
de depreender as condições de veridicção nos textos jornalísticos selecionados. Para desvelar
o efeito de realismo, a figurativização e a tematização do manifestante de rua é verificada no
nível discursivo e, no nível narrativo, os programas de uso que mantêm o programa de base
do ato de enunciar do discurso jornalístico (GREIMAS; COURTÉS, 2008). A construção do
efeito de veracidade dos fatos enunciados é examinada, por sua vez, pela alternância entre o
acreditável e o inacreditável, que discriminam sintagmas implicativos e concessivos
(ZILBERBERG, 2011). E o posicionamento sensível do sujeito da enunciação é desdobrado
por meio da proposta de Fontanille (1999), que permite distinguir quatro tipos diferentes de
estratégias de construção do ponto de vista.

1.4 GENÊRO E ESTILO DO GÊNERO
Segundo Bawarshi e Reiff (2013, p. 15), “os gêneros vêm cada vez mais sendo
definidos como modos de reconhecer, responder, agir de maneira significativa e consequente
em situações recorrentes e ajudando a reproduzi-las”. De um lado, temos uma gama de
estudos que partem dos gêneros retóricos deliberativo, judiciário e demonstrativo
(ARISTÓTELES, 2007), ou dos gêneros literários épica, lírica, tragédia e comédia
(ARISTÓTELES, 1993) rumo a categorizações de tipos textuais universais (BISHOP;
OSTROM, 1997; DEAN, 2008). De outro, existem propostas que entendem os gêneros como
variedades de textos associadas às atividades humanas (BEEBEE, 1994; FREEDMAN;
MEDWAY, 1994; FROW, 2006). Sustentamos a noção de gênero no pensamento bakhtiniano
que assevera: “os enunciados e seus tipos, isto é, os gêneros discursivos, são correias de
transmissão entre a história da sociedade e a história da linguagem” (BAKHTIN, 2016, p. 20).
Neste tópico, desenvolvemos, junto com a semiótica de linha francesa, a perspectiva do
filósofo russo para distinguir e descrever quatro gêneros: editorial, artigo de opinião,
reportagem e postagem em rede social digital.

47
No original: “Le point de vue participe à la syntaxe du discours non pas seulement parce qu’il oriente les
procès et les progressions thématiques, mais parce qu’il lui procure un potencial de transformations:
transformations actantielles, modales, passionnelles et axiologiques [...]” (FONTANILLE, 1999, p. 61).
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Revisitando a obra de Bakhtin, estabelecemos, por meio do conceito de gênero do
discurso, relações horizontais e verticais, conforme sugerem Bawarshi e Reiff (2013). As
relações horizontais dos gêneros discursivos se baseiam na natureza dialógica dos enunciados,
pois um enunciado se constitui como resposta a outro, seja pelo convívio dos enunciados na
mesma esfera discursiva, seja pelas expectativas em retrospecção ou projeção que cada
enunciado estabelece com os demais.
As relações verticais dos gêneros discursivos são aquelas que diferenciam os gêneros
primários dos secundários. À primeira vista, Bakhtin (2016, p. 12) explica que “pode parecer
que a heterogeneidade dos gêneros discursivos é tão grande que não há nem pode haver um
plano único para o seu estudo”. Todavia, o pensador russo propõe ser possível diferenciar os
gêneros primários, que se formam “nas condições da comunicação discursiva imediata”
(BAKHTIN, 2016, p. 15), dos gêneros secundários, que “incorporam e reelaboram diversos
gêneros primários (simples)” (BAKHTIN, 2016, p. 15).
Segundo o estudioso russo, entre os exemplos de gêneros primários estão a réplica do
diálogo cotidiano e a carta pessoal; já entre os gêneros secundários estão o romance, todos os
tipos de pesquisa científica e os grandes gêneros de comentários. Bawarshi e Reiff (2013, p.
43) explicam que “a relação vertical em que os gêneros secundários absorvem e transmutam
os gêneros primários (bem como outros gêneros secundários) oferece uma visão de como os
gêneros literários e cotidianos interagem para formar e transformar práticas e ações sociais”.
Os gêneros secundários, ao reelaborarem as estruturas semânticas e sintáticas dos
gêneros primários e até dos próprios gêneros secundários, deformam ou, pelo menos,
desestabilizam

as

condições

e

as

expectativas

da

comunicação

discursiva

e,

consequentemente, das formações discursivas e ideológicas. O gênero romance polifônico,
estudado por Bakhtin (2010a), é prova desse processo de reelaboração, visto que, nesse
gênero discursivo, as personagens, ao se manifestarem, têm voz e vez. O fenômeno da
polifonia romanesca reelabora, portanto, as próprias estruturas do gênero romance, pois, em
geral, esse gênero prevê a autonomia reduzida das personagens.48
Com isso, o filósofo russo demonstra que os gêneros discursivos podem transformar as
esferas discursivas e as ideológicas, não sendo os gêneros meros reflexos destas, pois os
gêneros do discurso não só manifestam, mas revelam as ideologias culturais. Ao reconfigurar
os gêneros primários que possuem relação mais próxima com a comunicação discursiva face a
face, os gêneros secundários desnaturalizam a relação do enunciado com os fatos do
Para uma maior explanação sobre esse fenômeno, recomendam-se os estudos de Bezerra (2006), Brait (2010)
e Costa (2015).
48
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cotidiano. E, ao desconstruir as expectativas dos gêneros secundários – como ocorreu no
gênero romance polifônico, mas pode acontecer no cotidiano dos usos do discurso
jornalístico, como, por exemplo, quando um jornal publica as cartas de seus leitores (cf.
SCHWARTZMAN; MENDES, 2008) –, o processo de reelaboração dos gêneros auxilia a
problematizar os efeitos de sentido de realismo e de verdade, que passam a ser entendidos
como crivados na e pela linguagem.
A reelaboração dos gêneros discursivos também explica o porquê de Bakhtin (2016,
p.11) enfatizar que os usos da linguagem são “tão multiformes quanto os campos da atividade
humana”. Uma vez que os gêneros são enunciados relativamente estáveis da linguagem, todas
as atividades humanas e todos os usos necessários da linguagem estarão sujeitos às coerções
dos gêneros, e estes, ao se modificarem, infundirão, por cadeia, mudanças nesses campos – e
a recíproca é igualmente verdadeira.
Verdade construída é veridicção. Concordamos com Discini (2009b) quando a
semioticista afirma que entre uma extremidade e outra da gradação de veridicção estão os
discursos da vida e os discursos da arte. Para os discursos da arte, como já salientamos, estão
os enunciados autossuficientes nos termos de Volóchinov (1976), porque criam a sua própria
realidade, isto é, em termos da semiótica discursiva, as próprias actancialidade, temporalidade
e espacialidade (cf. FIORIN, 2008a; 2016a). De acordo com Discini (2008, p. 610), nesse tipo
de discurso “se aloja a veridicção na sua variante tipológica, a verossimilhança”. Para
Greimas e Courtés (2008, p. 534, grifo dos autores), “o discurso verossímil não é apenas uma
representação ‘correta’ da realidade sociocultural, mas também um simulacro montado para
fazer parecer verdadeiro e que ele se prende, por isso, à classe dos discursos persuasivos”.
O termo simulacro, escrito por Landowski (1986, p. 206), no Dicionário de semiótica
II (GREIMAS; COURTÉS, 1986), tem duas acepções. Primeiramente, pode ser
compreendido como sinônimo de modelo, permitindo a produção e a interpretação do sentido,
esvaziado de qualquer pretensão ontológica. Por isso, o percurso gerativo do sentido é um
simulacro do processo de significação nos textos. Em segundo lugar, simulacro é empregado
metaforicamente na semiótica narrativa e discursiva para designar o tipo de figuras,
componente modal e temático, pelo qual os actantes da enunciação se deixam,
concomitantemente, apreender. Barros (2005, p. 51) ressalva que “os simulacros não têm
fundamento intersubjetivo, embora determinem, mesmo assim, as relações entre sujeitos”. É
nessa acepção que a verossimilhança cria o simulacro de fazer parecer verdadeiro. Os
simulacros também são responsivos aos campos: o “discurso da vida” e o “discurso da arte”
(VOLÓCHINOV, 1976).
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Conforme Volóchinov (1976), o discurso da vida não é autossuficiente, necessitando
do apoio do interdiscurso de sua esfera discursiva para ser plenamente compreendido. Nessas
condições, a veridicção se articula mais densamente ao contexto pragmático dos enunciados,
isto é, aos outros textos e discursos. Por isso, Discini (2009b, 609) entende que “entre as
extremidades [da verossimilhança do discurso da arte e da veridicção do discurso da vida] e
com oscilação possível mais para uma e menos para outra, estão ancorados os gêneros
discursivos. Aqueles de fronteira circulam em mais de uma esfera de comunicação”.
Por meio da reflexão de Discini (2009a), apreende-se que os discursos da arte
desenvolvem com maior maestria as relações verticais dos gêneros discursivos, enquanto que
os discursos da vida privilegiam as relações horizontais. Por isso, em nossa análise, damos
mais atenção às relações horizontais (dos gêneros do discurso para com as esferas discursivas)
do que às relações verticais (dos gêneros secundários para os demais gêneros primários e
secundários).
Para o exame específico de cada gênero da esfera jornalística, fazemos a análise dos
três elementos indissociáveis dos gêneros do discurso: o conteúdo temático, a construção
composicional e o estilo. Cada enunciado reflete e refrata as condições específicas e as
finalidades das esferas discursivas por meio do seu recorte no conteúdo temático. Portanto,
entendemos a temática como as escolhas enunciativas do sujeito da enunciação sobre as
coerções do próprio gênero selecionado e da referida esfera na qual o enunciado produzido
fará parte. Em termos semióticos, é a seleção semântico-sintática das figuras e dos temas que
o sujeito da enunciação faz ao enunciar.
A construção composicional toma, por sua vez, além da seleção dos recursos lexicais,
fraseológicos, gramaticais e recursos do plano da expressão, as estruturas discursivas dos
textos. De acordo com Fiorin (2016a), as categorias de pessoa, tempo e espaço podem
articular de distintas maneiras as unidades da língua no discurso. Discini (2012, p. 76)
complementa: “nada é mais organizador de nossa fala do que as categorias instauradas no
discurso como a pessoa (o sujeito que toma a palavra no ato de enunciar), o tempo (o
momento da fala) e o espaço (o lugar do falante)”.
O estilo é pensado na obra bakhtiniana como expressividade ou tom de um enunciado
(BAKHTIN, 2016). Discini (2009a) distingue o estilo autoral e o estilo de gênero. A
semioticista salienta que o estilo autoral é o tom impresso pelo sujeito da enunciação no uso
do gênero, como os jornais populares que utilizam a debreagem enunciativa (eu, aqui, agora)
para aproximar-se do leitor, embora o estilo jornalístico não promova esse uso. O estilo do
gênero, contudo, a estudiosa explica pelas coerções estilísticas que o próprio gênero implica.
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Por exemplo, o gênero editorial jornalístico prevê um uso formal da linguagem, sem excessos
e em tom sério; diferentemente da charge, que utiliza um tom satírico e permite o seu uso
informal (cf. COSTA, 2016a; 2016b).
Além dessa distinção entre estilo autoral e estilo do gênero, Discini (2012, p. 78)
afirma que o estilo, no âmbito dos estudos do discurso, pode ser apreendido por meio da
composição e da temática que “[...] se firmam como vetores do estilo do gênero, na medida
em que arrastam ou orientam o gênero para essa mesma expressividade”. Partindo dessa
proposta, em nossas análises, verificamos o estilo dos gêneros pelas estratégias de construção
do ator do enunciado manifestante de rua. E, baseados nas relações horizontais dos gêneros,
privilegiamos, no escopo deste estudo, o estilo do gênero em detrimento do estilo autoral.49
Nos subtópicos seguintes, deslindamos a forma como esses três elementos essenciais dos
gêneros do discurso são desenvolvidos em editoriais, artigos de opinião, reportagens e
postagens em rede social digital.

1.4.1 Editorial e artigo de opinião
Segundo Discini (2003), incide no jornal o “modo recorrente de avaliar e interpretar o
mundo, sob a responsabilidade do narrador que, instaurado no enunciado da totalidade, sem
dizer ‘eu’, referencializa a enunciação no mesmo enunciado” (DISCINI, 2003, p. 110). A
depender das coerções de cada gênero, o narrador instalado no enunciado pode se mostrar
mais ou se ocultar, utilizando de maneiras distintas os mecanismos de debreagem
(enunciativas e enuncivas). Pensando nesses diferentes usos do aparelho da enunciação para a
produção do sentido na esfera jornalística, optamos por comparar o gênero editorial com o
artigo de opinião.
Tanto o editorial quanto o gênero artigo de opinião são textos de caráter
argumentativo. Todavia, o recorte temático é distinto. No editorial, a subjetividade autoral é
mais difusa; no artigo de opinião, é mais concentrada. Essa distinção se articula a disposições
tensivas ligadas ao estilo autoral de cada gênero. Os dois gêneros promovem diferentes
pareceres: o editorial destaca o posicionamento assumido pelo veículo em que é editado,
Ressaltamos a importância do estilo autoral dos textos jornalísticos para o exame da construção do ator
coletivo manifestante de rua; todavia deixamos essa investigação para estudos ulteriores. Nesta tese, debruçamonos sobre o estilo do gênero, dando poucas pinceladas teóricas sobre o estilo autoral em certos excertos
selecionados.
49
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enquanto que o artigo de opinião estabelece os valores do sujeito que o assina, podendo este
estar ou não em acordo com os valores assumidos pelo ator da enunciação pressuposto do
jornal.
Outra distinção temática mostra que o editorial dialoga com a manchete e as principais
notícias da edição do jornal. O artigo de opinião, por sua vez, frequentemente trata de um
tema polêmico decorrente das notícias. O foco temático do narrador nos editoriais é comentar,
analisar, discutir as notícias veiculadas, estabelecendo o posicionamento do ator da
enunciação pressuposto do jornal, enquanto que, no artigo de opinião, o narrador procura
salientar argumentos que conciliem e favoreçam determinado lado de uma dissensão.
A construção composicional é o que mais distingue um gênero do outro. O editorial
não é assinado, tendo como autoria pressuposta o próprio veículo em que é publicado. O
artigo de opinião, ao contrário, é quase sempre assinado, ocorrendo a exposição pública de
certo sujeito que escreve sobre uma determinada polêmica. O editorial opta pela debreagem
enunciva (ele, alhures, então), enquanto que o artigo de opinião utiliza com grande frequência
a debreagem enunciativa (eu, aqui, agora). Ao realizar esses mecanismos, o editorial
privilegia o efeito de sentido de objetividade, distanciando a instância da enunciação da do
enunciado. O artigo de opinião, todavia, faz o contrário: promove o efeito de subjetividade
aproximando a instância da enunciação da do enunciado.
Na diagramação do jornal, o editorial é mais destacado que o artigo de opinião,
aparecendo no topo da página (como ocorre habitualmente na Folha) ou no centro dela (como
acontece comumente no Estado). O número de textos publicados de cada gênero é diferente,
pois, por edição, há menos editoriais do que artigos de opinião. Em geral, a Folha publica na
página A2 dois editorais e quatro artigos de opinião; já o Estado lança, entre as páginas A2 e
A3, um editorial e quatro artigos de opinião.
O estilo de cada gênero é distinto, o que decorre dos tópicos já referidos por nós. Os
dois gêneros constroem textos predominantemente temáticos, isto é, com a função de
“classificar e organizar a realidade significante, estabelecendo relações e dependências
temáticas” (BARROS, 2001, p. 116). Pressupõem, portanto, um leitor sério, que está atento à
lógica dos argumentos apresentados. Contudo, a maneira de construir os argumentos é bem
diferente: os editoriais utilizam um vocabulário mais seletivo, rebuscado e formal; os artigos
de opinião têm maior liberdade no uso dos recursos da linguagem, podendo trazer para o
enunciado gírias, expressões e termos mais populares. O tom e a expressividade evocados nos
editorias produzem o efeito de sentido de polidez e seriedade; nos artigos de opinião, escrevese com uma sinceridade que, não raras vezes, tangencia a ironia e a sátira.
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No Capítulo 2, analisamos somente os editoriais editados durante o fenômeno das
Jornadas de Junho de 2013. Já no Capítulo 3, cotejamos os editoriais e os artigos de opinião
publicados durante os Protestos de Março de 2015. A dissimetria é permitida na análise dos
dois fenômenos, pois nosso interesse no cotejo entre os dois gêneros não é o de diferenciar
um gênero do outro – o que, aliás, já fizemos neste tópico –, mas sim o de conferir se os
resultados de análise obtidos no corpus das Jornadas de Junho de 2013 se confirmam ou não
no corpus dos Protestos de Março de 2015, mesmo quando há gêneros, como o editorial e o
artigo de opinião, que compartilham semelhanças e diferenças em suas coerções temáticas,
composicionais e estilísticas na mesma esfera discursiva, em nosso caso, a jornalística.

1.4.2 Reportagem
A reportagem é um dos gêneros mais utilizados na esfera jornalística. Ela se encontra
em diversos veículos de informação (jornais impressos, revistas, televisão, internet, rádio) em
diferentes linguagens (verbal, visual, sonora, dentre outras), tanto na modalidade escrita,
quanto na oral da língua. O repórter é o sujeito que coleta as informações, registra e, em geral,
assina os textos jornalísticos desse gênero discursivo.
Na esfera jornalística, a reportagem tem a função de informar, mas, diferentemente da
notícia – outro gênero jornalístico que compartilha do mesmo papel informativo –, ela se
posiciona, opinando mais diretamente sobre aquilo que informa. A reportagem possui, então,
uma função social na formação de opinião dentro das comunidades linguísticas letradas. Além
disso, a reportagem, não a notícia, institui o interlocutor no enunciado, que é o cidadão
convidado a testemunhar alguma coisa sobre o evento relatado.
Conforme Bakhtin (2016, p. 57), “os enunciados não são indiferentes entre si nem se
bastam cada um a si mesmos, uns conhecem os outros e se refletem mutuamente uns nos
outros. Esses reflexos mútuos lhes determinam o caráter”. Por isso, não há um único tipo de
reportagem, nem um modelo universal de reportagem – como não existe para o editorial, para
o artigo de opinião, para a postagem em rede social digital, ou para qualquer outro gênero do
discurso. Na esfera jornalística, há uma gama diversificada de tipos de reportagem:
expositiva, informativa, descritiva, narrativa, opinativa, documentada, dentre tantas outras.
Optamos por reportagens que retomassem a factualidade das manifestações de rua
ocorridas. Não escolhemos textos que somente informaram o que aconteceu em determinado
dia da manifestação de rua, mas privilegiamos os textos jornalísticos que traçaram um
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panorama dos fatos ocorridos durante os protestos de rua, trazendo informações anteriores à
edição e se posicionando em relação a elas. Esse recorte teórico-metodológico aplicado
objetiva analisar o ator coletivo manifestante de rua e, para tanto, é mais apropriado um texto
opinativo do que informativo (MARQUES DE MELO, 2012). A reportagem não é opinativa,
mas um gênero da ordem do relatar, e dela emerge um pouco mais a opinião, se comparada à
notícia.
De acordo com Marques de Melo (2012) e outros autores da epistemologia do
jornalismo (cf. SODRÉ, 1966; TRAQUINA, 1993), a reportagem pode se aproximar de
outros gêneros jornalísticos, como a notícia e o artigo de opinião, mas ela não se confunde
com eles, por diversos motivos. Da notícia, a reportagem se diferencia porque, como já
apontamos, ela não somente expõe um determinado assunto, mas também se posiciona
densamente sobre o que veicula.50
Do artigo de opinião, a reportagem se distingue, pois ela não expõe esse
posicionamento de maneira direta, como o faz o artigo de opinião que, geralmente, utiliza,
inclusive, o recurso da debreagem enunciativa. A reportagem faz uso de diversas estratégias
para se posicionar e justificar essa posição: mescla discurso indireto e direto com aspas;
utiliza entrevistas e citações de autoridades, políticos, especialistas; investiga e formula
documentos, mapas, estatísticas, informações de diversas fontes, institucionais ou populares,
dentre outros recursos.
Observa-se que o recorte temático da reportagem é voltado para o ato de informar,
mas que o realiza apresentando juízos de valor sobre o que está sendo discutido. Na estrutura
composicional, geralmente são textos mais longos do que as notícias, menos explicitamente
opinativos do que os artigos de opinião, compartilhando com este a característica de serem
assinados pelos repórteres, fato que não ocorre nos gêneros notícia e editorial.
A reportagem se distingue de outros gêneros jornalísticos por ser um texto,
geralmente, sincrético. Greimas e Courtés (2008, p. 467) definem sincretismo como “o
procedimento (ou seu resultado) que consiste em estabelecer, por superposição, uma relação
entre dois (ou vários) termos ou categorias heterogêneas, cobrindo-os com o auxílio de uma
grandeza semiótica (ou linguística) que os reúne”. Os semioticistas entendem que, em um
sentido mais amplo, “[...] serão consideradas como sincréticas as semióticas que – como a
ópera ou o cinema – acionam várias linguagens de manifestação” (GREIMAS; COURTÉS,
Utilizamos o advérbio densamente porque, conforme defendemos junto com o Círculo de Bakhtin e a
Semiótica, nenhum texto é neutro ou imparcial, todo enunciado se posiciona frente aos demais, seja como
resposta (BAKHTIN, 2016), seja como intencionalidade (GREIMAS; COURTÉS, 2008, p. 272-273).
50
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2008, p. 467). As reportagens costumam trazer diversos recursos verbais e visuais para a
discussão da informação: gráficos, mapas, fotografias, infográficos, dentre outros. Há,
portanto, a fusão de distintas linguagens para a produção do sentido nesse gênero.
No Dicionário de semiótica II, organizado por Greimas e Courtés (1986), encontramos
uma complementação teórica de Floch (1986). Nesse verbete, o semioticista discute a falta de
consenso sobre quais seriam os critérios para se determinar as tipologias das diferentes
linguagens que participam da definição do que é um texto sincrético. A orientação de Floch
(1986) é a de seguir a proposta de Hjelmslev (2009), que pretende especificar os planos da
linguagem com o maior grau de cientificidade possível. “As semióticas sincréticas constituem
o plano de expressão deles [isto é, dos textos sincréticos] – e mais precisamente a substância
do plano de expressão deles [ou seja, dos textos sincréticos] – com elementos relevantes de
várias semióticas heterogêneas” (FLOCH, 1986, p. 218)51. Partindo dessa compreensão,
propõe-se que haja “a necessidade – e a possibilidade – de abordar esses objetos [semióticas
sincréticas] como conjuntos de significados e procedimentos, em um primeiro momento, a
partir da análise do plano de conteúdo deles [dos textos sincréticos]” (FLOCH, 1986, p.
218).52
De modo geral, Floch (1986) propõe uma abordagem analítica para se entender e
descrever as semióticas sincréticas. Para o estudioso francês, é preciso antes o
reconhecimento de grandes disjunções categóricas que “permitirá obter uma primeira
segmentação do texto em sequências discursivas (descrições, diálogos, narrativas) ou em
sequências definidas tematicamente (combate, caminhada) que permitirão a atualização das
estruturas narrativas subjacentes” (FLOCH, 1986, p. 218).53
Seguimos a proposta de Floch (1986) para o estudo dos textos sincréticos que
compõem o gênero reportagem. Realizamos, dentre as diversas possibilidades de construção
da estrutura actorial, uma seleção a fim de analisar a constituição do ator do enunciado
manifestante no interior das reportagens. Partimos de segmentos verbo-visuais que constroem
uma espécie de cronologia dos atos das Jornadas de Junho de 2013 e dos Protestos de Março
de 2015 dentro de cada texto. Escolhemos esse segmento por ele retratar a maneira como o
No original: “[...] les sémiotiques syncrétiques constituent leur plan d’expression – et plus précisément la
substance de leur plan de l’expression – avec des éléments relevant de plusieurs sémiotiques hétérogènes”
(FLOCH, 1986, p. 218).
52
No original: “On affirme ainsi la nécéssité -et la possibilité- d'aborder ces objets comme des touts de
signification et de procéder, dans un premier temps, à l'analyse de leur plan de contenu” (FLOCH, 1986, p.
218).
53
No original: “[...] permettra d'obtenir une première segmetation du texte en séquences discursives
(descriptions, dialogues, récits) ou en séquences dénommées thématiqement (combat, promenade) qui
permettront par la suite la mise à jour des structures narratives sous-jacents” (FLOCH, 1986, p. 218).
51
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enunciador organizou o espaço-tempo das manifestações e como definiu os elementos
acolhidos e percebidos pelo ponto de vista sensível do sujeito cognitivo-perceptivo de cada
texto (cf. FONTANILLE, 1999).
Para o estudo do segmento visual, empregamos as categorias cromática (cor), eidética
(forma) e topológica (disposição espacial), propostas também por Floch (1985; 2009),
integrando essas categorias à instância discursiva da enunciação dos textos sincréticos (cf.
FOSSALI; DONDERO, 2011). Essas categorias também foram empregadas por Greimas e
estão sugeridas no artigo Semiótica figurativa e semiótica plástica (GREIMAS, 1984).
Salientamos que a elaboração dessas categorias teve origem nos estudos de Floch, quando
este ainda era orientando do mestre lituano. Portanto, a paternidade dessas categorias deve ser
compartilhada entre Greimas e Floch.
Já para o exame da linguagem verbal, apoiamo-nos nos pressupostos da semiótica
discursiva e tensiva. Retomamos, em especial, o estudo de Fontanille (1999) sobre a
construção discursiva do ponto de vista na enunciação dos textos. Esses recursos teóricometodológicos são reunidos para verificar os procedimentos de formação e de organização
geral dos discursos nos textos sincréticos das reportagens.

1.4.3 Postagem em rede social digital
De acordo com Lankshear e Knobel (2007), o surgimento de novos letramentos
contemporâneos subsidiados pelos usos de variadas tecnologias digitais trouxe desafios para
as teorias dos gêneros. Conforme Lemke (2010), não somente temos enunciados em
ambientes digitais se organizando de maneiras distintas, como hipertextos e hipermídias,
combinando-se multissemioticamente, gerando, portanto, uma variedade de práticas
linguageiras que se distinguem das utilizadas na modalidade oral e escrita da língua anteriores
ao advento da internet. Embora não seja o objetivo desta tese, não deixamos de abordar as
diferenças desses tipos de textos, visto que investigamos um gênero construído e veiculado na
web: a postagem em rede social digital.
Compreendemos a noção de hipertexto em paralelo ao conceito de texto, portanto, não
definimos hipertexto como uma noção estritamente dependente do suporte que veicula o
conteúdo. Semioticamente, texto é o “resultado da junção do plano do conteúdo, construído
sob a forma de um percurso gerativo, com o plano da expressão, o texto é um objeto de
significação e um objeto cultural de comunicação entre sujeitos” (BARROS, 2005, p. 86).
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Para falar de texto na internet, trazemos à luz os estudos de Marcuschi (2001), o qual sugere
que o texto “consiste numa rede de múltiplos segmentos textuais conectados, mas não
necessariamente por ligações lineares. O escritor de um hipertexto produz uma série de
previsões para ligações possíveis entre segmentos, que se tornam opções de escolha para os
hipernavegadores”.
Concordamos com a proposta de Marcuschi (2001) na medida em que o linguista trata
da textualidade, o que, para os semioticistas, diz respeito ao encontro do plano da expressão
com o plano do conteúdo. Mas o que retomamos é a distinção que o teórico faz entre o
hipertexto e o texto: “a diferença central entre o hipertexto assim desenhado e o texto linear
tal como o encontramos nos livros, jornais e revistas impressos é a possibilidade de diferentes
escolhas para leituras e interferências on-line” (MARCUSCHI, 2001, p. 83). Portanto, é a
possibilidade de múltiplas leituras a depender das escolhas do sujeito-usuário da internet que
diferencia o texto do hipertexto.
Com relação à hipermídia, ela é a mídia que dá acesso aos hipertextos. Concordamos
com essa acepção. Logo, para Marcuschi (2001, p. 94), “o hipertexto, aliado às vantagens da
hipermídia, consegue integrar notas, citações, bibliografias, referências, imagens, fotos e
outros elementos encontrados na obra impressa, de modo eficaz e sem a sensação de que
sejam notas, citações etc.”.
Seguindo esse raciocínio, não há uma disparidade que desvincule os processos
linguísticos e discursivos no hipertexto. Por conseguinte, aderimos à concepção de que
hipertexto e texto são diferentes; por outro lado, ressalvamos que os processos de ambos não
transcendem à natureza da linguagem humana, conforme defende Marcuschi (2001). Além
disso, segundo os estudos de Barros (2015) e de Barros e Hilgert (2018), os processos de
construção do sentido no hipertexto podem ser comparados aos já existentes na modalidade
escrita e na oral da língua, permitindo com esse cotejo observar as semelhanças e os desvios
entre as duas manifestações textuais.
As teorias dos gêneros, a depender da linha teórica adotada, nomeiam os tipos de
enunciados que circulam na internet de gêneros emergentes (MARCUSCHI, 2005, p. 13-67),
de gêneros digitais (XAVIER, 2005, p. 1-13), de gêneros eletrônicos ou gêneros virtuais
(PAIVA, 2005, p. 68-90). Rojo e Melo (2017, p. 1.273) criticam o fato de que essas distintas
tipologias dos enunciados produzidos na internet ocasionam uma confusão conceitual sobre o
objeto de estudo abordado, pois, segundo as autoras, “em muitos textos [teóricos] fica difícil
distinguir quando o autor está se referindo à ferramenta, ao texto/enunciado ou aos gêneros”.
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Diante desse quadro de incompreensões, o hipertexto, à primeira vista, parece um
desafio à noção de linearização, todavia, concordamos com Marcuschi (2001) sobre essa
percepção ser equivocada, pois o próprio conceito de linearização precisa ser revisado. Em
linguística estrutural e distribucional, a noção de linearidade é compreendida como “uma das
propriedades fundamentais da linguagem. Os enunciados são sequências de elementos
discretos ordenados de forma linear. Cada morfema é uma sequência de fonemas, cada frase é
uma sequência de morfemas, cada discurso uma sequência de frases” (DUBOIS et al., 2006,
p. 377). Marcuschi (2001; 2005) demonstra que essa concepção de linearidade aprisiona as
estratégias de leitura de um texto, “já que um enunciado textual pode ser lido de diversas
formas e em diversas relações de significação” (MARCUSCHI, 2001, p. 98) e não
necessariamente do fonema rumo ao discurso.
Por isso, o estudioso define que a deslinearização é um processo de construção de
sentido antigo, não se constituindo uma novidade no campo da linguagem para diferenciar
texto de hipertexto. Para Marcuschi (2001, p. 98, grifos do autor), a novidade é a
transformação da deslinearização “em princípio de construção textual. Aí sim podemos
concordar com os teóricos do hipertexto, pois o que no hipertexto é uma técnica de produção,
no livro impresso é uma forma de recepção”. Embora não respaldemos a noção de
deslinearização proposta por Marcuschi (2001), concordamos com a distinção entre o texto e
hipertexto e que ela parte, sim, da maneira como a linearização é realizada, e que existem
diversas maneiras de proceder a leitura de um texto – embora Barros (2001; 2005) ressalve
que essas maneiras não são infinitas, sendo limitadas pelas isotopias do próprio texto.
Pelo viés semiótico, Teixeira, Faria e Azevedo (2017) propõem, ao invés de
deslinearização, o conceito de multilinearidade para o estudo do hipertexto. Para as autoras, o
hipertexto promove múltiplas leituras possíveis. Nessa linha interpretativa, o hipertexto
constitui-se de uma intertextualidade que representa uma “potencialidade aberta pelo
enunciador a ser atualizada num determinado percurso de leitura pelo enunciatário”
(TEIXEIRA; FARIA; AZEVEDO, 2017, p. 123). Com isso, a enunciação nas novas mídias é
outra: “não é mais uma enunciação pressuposta que se mostra a partir de marcas deixadas no
enunciado, mas sim uma enunciação que se constrói enquanto enuncia, isto é, como práxis
enunciativa” (TEIXEIRA; FARIA; AZEVEDO, 2017, p. 123)54.

Ao tratar desse fenômeno no âmbito do blog, Discini (2015b, p. 96) comenta: “a transversalidade, durativa na
proliferação de actantes e atores, também se apresenta na prática da bricolagem intertextual, configurada como
uma montagem que combina textos diversos [...]”.
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O hipertexto em sua característica multilinear se constitui na e pela práxis enunciativa
porque se constrói ao se enunciar. Descrevemos, com maior acuidade, o gênero postagem
partindo dessa semiotização do conceito de hipertexto. Para tanto, compreendamos o espaço
onde as postagens são veiculadas. Elas circulam nos sites de redes sociais digitais. Boyd e
Ellison (2007) definem os sites de redes sociais digitais – Facebook, Twitter, Instagram,
dentre outros –, como sistemas que possuem três condições: (i) a construção de uma persona
por meio de um perfil ou página personalizada; (ii) a interação por meio de troca de
comentários; e (iii) a exposição pública da rede social de cada membro.
Recuero (2009, p. 103) afirma que, “embora os sites de redes sociais atuem como
suporte para as interações que constituirão as redes sociais, eles não são, por si, redes sociais.
Eles podem apresentá-las, auxiliar a percebê-las, mas é importante salientar que são, em si,
apenas sistemas”. Conforme salienta a estudiosa, “são os atores sociais, que utilizam essas
redes [digitais], que constituem essas redes [sociais]” (RECUERO, 2009, p. 103). Eis a
significativa atuação dos atores coletivos para as redes sociais digitais.
Definimos que a postagem em rede social digital refere-se a um tipo de enunciado
publicado nos sites de redes sociais, sendo, portanto, um hipertexto. É conhecido, comumente,
como post, termo que retoma a expressão da língua inglesa, embora haja tentativas de
aportuguesamento como poste, forma análoga a blogue no português europeu, conforme
aponta Modolo (2018). É um gênero que se relaciona com outros do universo digital, como email, chat e blog, pois a postagem ocorre nesses outros gêneros como a ação de postar
mensagem. De acordo com Modolo (2018, p. 160), “deve-se esclarecer que a ação de um
‘post’ é comumente expressa como o ato de ‘postar’, na qual um verbo já dicionarizado em
língua portuguesa é reaproveitado para se referir a essa forma de ação”. Dentre os diversos
sites de redes sociais, escolhemos as postagens publicadas na página da Mídia Ninja no
Facebook durante o período de junho de 2013 e de março de 2015.
O Facebook foi criado em 2004 nos Estados Unidos, sendo considerada a maior rede
social digital do mundo, com mais de dois bilhões de usuários, segundo dados divulgados pela
própria empresa em dezembro de 2017. Desde 2011, há uma sede da empresa no Brasil, uma
vez que os brasileiros constituem um dos maiores usuários da rede. Conforme as regras do
site Facebook, para se inscrever é preciso que o usuário tenha, no mínimo, 13 anos de idade,
sendo o cadastro gratuito e feito on-line. Cada um pode mudar as configurações de
privacidade de acordo com suas publicações, ou seja, pode escolher o público específico que
vai visualizar o conteúdo. Existem, até o momento, dois tipos de configurações: (a) pública,
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na qual qualquer pessoa inscrita na rede social pode ter acesso; (b) privada, quando somente
os amigos são autorizados a visualizar a postagem ou, ainda, amigos de amigos.
Para que se tenha acesso às publicações de outros usuários, é necessário, em geral,
enviar um pedido de amizade. No caso das páginas institucionais, como a Mídia Ninja, o
acesso às publicações depende da privacidade, se o perfil é aberto ou fechado. O perfil da
Mídia Ninja é aberto, portanto, é visível a todos os usuários, não sendo imperativa a amizade
entre o perfil do leitor e o do dono da página para se poder acompanhar as postagens.55
Os perfis de usuários são diversos e com variadas funcionalidades, podendo ser de
uma celebridade, com função de exposição pública da agenda; de uma instituição filantrópica,
com função de arrecadação de fundos e difusão das benfeitorias sociais; de uma empresa, com
função de venda e divulgação de produtos e lançamentos; dentre outros. Selecionamos as
postagens públicas de uma organização, a Mídia Ninja, que tem como finalidade a divulgação
de notícias de interesse internacional, nacional e também regional. Portanto, a temática do
gênero postagem em rede social se delimita com base na função de sua práxis enunciativa que
é, nesse caso específico, divulgar informações de caráter noticioso.
A rede social digital do Facebook pode ser acessada pelo computador, tanto por meio
de um navegador (browser), quanto por meio de um sistema operacional de celular ou de
tablet, utilizando-se, nesses últimos casos, um aplicativo (software). Sobre a estrutura
composicional da postagem, os usuários podem publicar textos escritos, imagens animadas,
figuras, fotografias, vídeos e links que direcionam para outras páginas da internet. É um
gênero, portanto, temático-figurativo.
É igualmente possível fazer transmissões de vídeo ao vivo. A página da Mídia Ninja
no Facebook utilizou massivamente esse recurso principalmente durante as Jornadas de
Junho de 2013. A veiculação direta e quase instantânea da notícia enquanto ela está
acontecendo nos sites das redes sociais digitais é chamada de streaming. É uma tecnologia de
transmissão instantânea de dados de áudio e de vídeo por meio das plataformas dos sites,
como o YouTube e o Instagram – estas popularizaram esse recurso nos últimos cinco anos.56
Três são as interações possíveis com os interlocutores da rede social Facebook. A
primeira, é a reação dos usuários frente às postagens dos outros, em que eles podem curtir ou

A expressão amizade na rede social do Facebook corresponde ao nó entre duas redes de membros diferentes.
Ocorre quando um membro aceita o convite de outro e, então, as postagens de cada um ficam aparecendo na
página principal dos perfis amigos. Além disso, a depender dos níveis de privacidade da página, quando se tem
amizade, obtém-se acesso a alguns dados e imagens que são ocultados para aqueles que não são perfis-amigos.
56
Para maiores esclarecimentos sobre esse tipo de notícia em ato da Mídia Ninja, recomendamos a leitura de
Costa (2017b, p. 277-292).
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não curtir a postagem. Essa interação funciona, semioticamente, como uma sanção positiva
que o enunciatário-leitor dá ao enunciador-dono da página, ao clicar no botão curtir.57
A segunda interação possível acontece quando o enunciatário-leitor responde ao
enunciador-dono da página. Isso ocorre se os papéis se invertem e o enunciatário passa a ser
enunciador, pois ele escreve um ou mais comentários abaixo da postagem veiculada pelo
dono da página. Ao escrever comentários, o usuário da rede social digital pode interagir tanto
com o dono da página à qual pertence a postagem, quanto com outros usuários que podem
estar nos outros comentários ou serem convocados por meio de hiperlinks.58
Nessa interação, nota-se, com maior expressividade, a multilinearidade do hipertexto,
pois os comentários podem ter, como a postagem, enunciados verbais, imagens, fotografias,
animações, links, dentre outros recursos. De acordo com Discini (2015b, p. 96, grifos da
autora), no caso do Facebook, como no blog, o modo de presença é “dado na ordem da
transversalidade das relações com o que vem e com o que está por vir do exterior: o outro, a
alteridade discursivizada, como sujeito novo, que vem de fora e entra nos limites [...] para aí
fazer postagens”.
A terceira interação possível é o compartilhamento da postagem. Outros usuários da
rede social Facebook podem se apropriar do enunciado da postagem e retransmiti-lo a outros
que possuam ou não amizade com o primeiro usuário que iniciou a cadeia de difusão da
postagem. No ato de compartilhar, o enunciado pode ser modificado acrescentando novos
conteúdos de autoria de outro enunciador. As três interações possíveis da postagem na rede
social Facebook confirmam a multilinearidade do hipertexto (TEIXEIRA; FARIA;
AZEVEDO, 2017) e o modo de presença dado na ordem da transversalidade actancial
(DISCINI, 2015b). Sob esses pressupostos, analisamos os enunciados das postagens da Mídia
Ninja.
O estilo do gênero postagem em rede social associa-se às peculiaridades da práxis
enunciativa convocada. A depender da interação entre o enunciador-dono do perfil e seu
enunciatário-leitor, a expressividade e o modo de construir o enunciado se alteram
contundentemente.59 No caso do perfil da Mídia Ninja, o estilo é responsivo à grande mídia,
Essa interação ganhou novos matizes, pois a opção de curtir foi ampliada em 2016 para seis outras opções:
curtir/gostar (like), amei/adoro (love), riso (haha), surpresa (wow), tristeza (sad) e ira (angry). Como nossos
corpora foram coletados até 2015, não há ocorrência do uso desses outros botões de reação em nosso material.
58
Na web, entende-se por hiperlink ou link a ação de movimentação dentro de uma plataforma, site ou página. A
ação, em geral, é condicionada ao clique no botão do lado esquerdo do mouse. Essa ação abre uma nova página
(no mesmo endereço eletrônico ou em outro) ou direciona a um lugar diferente na mesma página.
57

Conforme Bakhtin (2016, p. 69, grifo do autor), “a escolha de todos os recursos linguísticos é feita pelo falante
sob maior ou menor influência do destinatário e da sua resposta antecipada”.
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pois o ator da enunciação Mídia Ninja quer fazer parecer ser uma mídia diferente daquela que
está instalada socialmente como mídia convencional. Nota-se isso por meio das citações
diretas e indiretas em tom provocante e de crítica às informações prestadas pelos jornais
impressos Estado e Folha e pela emissora televisiva Rede Globo.
A Mídia Ninja assume esse estilo autoral porque ela se projeta como mídia alternativa
à mídia convencional. Isso se confirma no enunciado verbal divulgado no Facebook em uma
postagem publicada no dia 13 de junho de 2014, no qual o grupo reconhece seu jornalismo
como: “[...] um hub de produção e distribuição de conteúdos capaz de qualificar e dar
visibilidade para temas que estão fora da mídia convencional. Além de mobilizar uma nova
geração de midiatistas e jornalistas, a plataforma democratiza o acesso à informação [...]”
(MÍDIA NINJA, 2014).60
Sobre o recorte teórico-metodológico que efetuamos para a análise do corpus da Mídia
Ninja, optamos por considerar as postagens compostas por segmentos verbo-visuais. Fizemos
essa escolha para garantir a paridade entre o número de gêneros compostos somente por
linguagem verbal, predominantemente temáticos (editorial; artigo de opinião) e o de gêneros
constituídos por linguagens sincréticas, temático-figurativas (reportagens e postagens).
Além disso, de acordo com Harkot-de-La-Taille (1999, p. 50, grifo da autora), “a
visibilidade é uma relação que se estabelece entre dois actantes, exclusivamente em torno do
verbo ver, que pode gerar desde prazer, passando pela indiferença, até um grande mal-estar”.
No discurso da internet, a visibilidade tem como objetivo atrair a atenção do enunciatárioleitor. Segundo Discini (2015b, p. 94), os gêneros digitais comportam um modo de dizer
associado ao regime da “mistura de enunciados, enunciações e dos próprios valores que
fundam a presença”. Por isso, a construção da visualidade nos discursos da internet é um
recurso importante para não deixar o enunciatário-leitor se perder ou se distrair na
“transversalidade actancial favorecida pela internet” (DISCINI, 2015b, p. 94).
Outro fator preponderante no discurso na internet aponta para o fato de que ele
distorce as expectativas ideais da modalidade escrita e falada da língua, conforme propõe
Barros (2015). A estudiosa afirma que “na comunicação na internet, predominam, em relação
ao ator, os mesmos efeitos de alternância de papéis e reciprocidade entre os interlocutores,
próprios da fala ideal, apesar das marcas de escrita [...]” (BARROS, 2015, p. 18, grifo da

60
O termo hub (pivô) é, comumente, utilizado no campo do rádio, das telecomunicações e da informática. Ele
designa o processo no qual se transmite ou difunde certa informação, possuindo, como característica essencial, a
difusão da mesma informação por diversos receptores, simultaneamente. Por isso, no português europeu, traduzse esse processo como concentrador.
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autora)61. Conforme a semioticista, as marcas de escrita seriam, em sua realização ideal, a
elaboração individual do escritor, sem alternância dos seus papéis, tendo maior formalidade e
produzindo, em consequência, uma assimetria dos sujeitos da escrita. Esses efeitos de sentido,
ressalva a estudiosa, podem ter valorações positivas ou negativas nos diferentes textos
publicados na internet. No caso da Mídia Ninja, projeta-se um simulacro de descontração, de
cumplicidade e de simetria para com o enunciatário-leitor, confirmando a hipótese de Barros
(2015).
Nas postagens da Mídia Ninja, opera-se, como prevê Barros (2015, p. 20), uma
conjunção concessiva entre contrários, resultando “o termo complexo: fala (próxima,
descontraída, incompleta, subjetiva), embora escrita (distante, formal, completa, objetiva)”.
Pode-se verificar esse conceito no seguinte trecho da mesma postagem do dia 13 de junho de
2014, na qual a Mídia Ninja promete democratizar “o acesso à informação, dando voz aos
cidadãos-multimídia, que mostram sua versão dos fatos. Personagens, narradores e leitores se
misturam, descrevendo e transformando a realidade” (MÍDIA NINJA, 2014).
Para analisar as postagens selecionadas, partimos da proposta da semiótica tensiva, de
Fontanille e Zilberberg (2001) e Zilberberg (2004; 2011), e dos desenvolvimentos dessa
hipótese propostos por Discini (2010a; 2015a; 2015b). Em paralelo ao percurso gerativo do
sentido, entendemos que a totalidade da Mídia Ninja – como também a do Estado e a da
Folha nos gêneros já abordados – situa-se na interseção entre os eixos da intensidade (o
sensível) e da extensidade (o inteligível), conforme Fontanille e Zilberberg (2001).
Selecionamos esse arcabouço teórico porque almejamos depreender, como efeito de sentido
do enunciado, e, como construção actorial do ele, o campo de presença do ator manifestante
de rua em suas diferentes gradações nos hipertextos produzidos pelo ator da enunciação
Mídia Ninja.
Ao descrever os gêneros pertencentes à grande mídia (Estado e Folha) e à mídia dita
alternativa (Mídia Ninja), este estudo procura acolher a diversidade do discurso jornalístico.
Buscamos não circunscrever a análise a apenas textos que possuem grande circulação e
tradição na história do jornalismo brasileiro. Eis um ponto a se destacar em nossa
metodologia: a acolhida da Mídia Ninja significa o exame de uma mídia recente e não
estabelecida no cenário nacional e com pouca literatura no seio das ciências sociais e da
linguagem – e o mesmo afirmamos sobre o gênero postagem.

De acordo com Barros (2015, p. 18), “a fala, em sua realização ideal, produz o efeito de uma conversação
construída coletivamente por falante e ouvinte, com alternância desses papéis”.
61
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Conforme Discini (2003, p. 110), é possível entender o jornal como “uma totalidade
de discursos, o conjunto de mais de um texto, que supõe uma unidade de sentido. Poderemos
depreender um modo de presença do ‘eu’ pressuposto à totalidade enunciada, o sujeito da
enunciação, pela observação das relações estabelecidas na construção do sentido”. Tanto o
Estado quanto a Folha possuem um sujeito da enunciação que pode ser apreendido pelo modo
recorrente de produzir e de organizar o sentido nos textos que compõem a totalidade de
discursos desses jornais. E o mesmo se pode dizer da Mídia Ninja, baseando-se em suas
postagens na rede social digital Facebook. Portanto, o jornal é composto por diversos textos
de distintos gêneros que podem possuir diferentes autorias, mas, como totalidade, ele
pressupõe um único ator da enunciação.
Da interface entre a mídia impressa e a mídia on-line, desponta o ator do enunciado
manifestante de rua, que é um instrumento usado pela enunciação, na construção de suas
verdades e crenças. Há vários níveis de totalidades das quais emerge o manifestante de rua:
(a) totalidade midiática (Estado, Folha, Mídia Ninja); (b) totalidade mídia impressa /
totalidade mídia digital; (c) totalidade relativa ao estilo de cada gênero (editorial, artigo de
opinião, reportagem, postagem em rede social digital).
Desenvolvemos o conceito de totalidade (BRøNDAL, 1986; GREIMAS; COURTÉS,
2008, p. 507-508). Nessa abordagem, a parte (unus) retoma o todo (totus), e a totalidade não
se faz pela soma das partes. Discini (2009b, p. 601) afirma, partindo da proposta de Brøndal
(1986), que “o sujeito como efeito de individualidade será então descrito mediante exame a
ser realizado de um conjunto de textos unidos por meio de um modo recorrente de dizer”.
Desdobramos o efeito de individualidade dado pelo modo recorrente de dizer do ator da
enunciação, testando a recursividade da relação entre o todo e a parte.
Para tanto, primeiramente, cotejamos os textos selecionados do Estado e da Folha; e
depois, destes com a Mídia Ninja, apreendendo nessas comparações os perfis do ator coletivo
manifestante de rua construídos em enunciados relativos ao discurso jornalístico. Das
totalidades Estado, Folha e Mídia Ninja, capturamos outra totalidade discursiva, aquela que
reafirma o discurso jornalístico e, dentro deste, o ator coletivo manifestante de rua. Partindo
desses pressupostos, no próximo capítulo, realizamos a análise dos editoriais, das reportagens
e das postagens que abordam o fenômeno discursivo das Jornadas de Junho de 2013.
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CAPÍTULO 2
JORNADAS DE JUNHO DE 2013: NARRATIVIDADE E DISCURSO
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2.1 NOTAS INICIAIS
Doravante meu corpo pode comportar segmentos tomados do corpo dos outros
assim como minha substância passa para eles, o homem é espelho para o homem.
Quanto ao espelho, ele é o instrumento de uma universal magia que transforma as
coisas em espetáculos, os espetáculos em coisas, eu em outrem e outrem em mim
(MERLEAU-PONTY, 2013, p. 27).

Merleau-Ponty (2013) sugere que o corpo do sujeito pode constituir-se de fragmentos
do corpo de outros e vice-versa. A relação recíproca entre o eu e o outro, o filósofo sintetiza
na metáfora do espelho que reflete, frente a frente, aquele que o mira. Bakhtin (2006a, p. 4748, grifos do autor) afirma, por sua vez, que “[...] o corpo não é algo que baste a si mesmo,
necessita do outro, do seu reconhecimento e da sua atividade formadora”. Embora os dois
estudiosos tenham percorrido caminhos epistemológicos distintos, eles parecem concordar
com o fato de que a constituição de uma identidade convoca uma alteridade – eis uma
premissa que acolhemos e desenvolvemos ao longo deste estudo. É a identidade do ator
manifestante de rua que é rastreada neste capítulo. Tomamos como base, para isso, os textos
jornalísticos publicados durante os protestos de junho de 2013 no Brasil, na cidade de São
Paulo-SP.
Conforme Bakhtin (2010a), a alteridade, o domínio do outro, impregna e habita a
identidade, o domínio do eu. Essa alteridade constitutiva dos processos da linguagem é
também investigada por meio do arcabouço teórico-metodológico da semiótica francesa
(FONTANILLE; ZILBERBERG, 2001; GREIMAS; COURTÉS, 2008), como apresentado no
capítulo anterior. Buscamos elucidar a constituição do ator coletivo por meio do ator do
enunciado manifestante de rua. Para tanto, propomos investigar o ator coletivo nos textos
como um esquema constitutivo desse outro que habita os (inter)discursos (MAINGUENEAU,
2007; 2013) do eu da enunciação.
Greimas e Courtés (2008, p. 179) propõem que esquema passe a designar “a
representação de um objeto semiótico reduzido às suas propriedades essenciais”. Desse modo,
a noção de esquema representa uma constância na manifestação de uma semiótica-objeto.
Para desenvolver essa noção, partimos dos estudos de Discini (2015a), que operacionaliza os
pressupostos da semiótica tensiva junto com os da fenomenologia, em especial os estudos de
Merleau-Ponty (2015). A semioticista pensa na aspectualização actorial e, com isso, propõe
“descrever a passagem da conotação lato sensu, em estado de signo linguístico, para a
conotação stricto sensu, como um dos componentes do esquema discursivo, sustento formal
do corpo [do sujeito]” (DISCINI, 2015a, p. 202).
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Discini (2015a) elucida a problemática da conotação no seio da teoria semiótica, uma
vez que Greimas e Courtés (2008, p. 91) a definem como “um procedimento difícil de ser
circunscrito: isso explica a diversidade de definições que ela [a conotação] provocou e as
confusões que a sua utilização deu lugar”. Para resolver essa questão, a estudiosa retoma a
base hjelmsleviana, associando-a às valências tensivas propostas por Zilberberg (2011),
retomando, para isso, a noção de esquema. A definição que a estudiosa dá a esse conceito
pode ser aplicada à concepção de ator coletivo. Por isso, consideramos que o ator coletivo
também pode ser considerado um esquema, no sentido de que ele é “uma forma encarnada, ou
seja, fechada como estrutura imanente à totalidade e simultaneamente aberta à cultura, ao
interdiscurso e ao encontro da percepção de um sujeito com o mundo que o afeta” (DISCINI,
2015a, p. 202).
Outro fundamento teórico que confirma essa hipótese se encontra em Zilberberg
(1985, p. 5, tradução livre), pois, como apontou o semioticista francês, o conceito de actante
coletivo representa um ponto de intersecção de “formas actoriais possíveis”62. Isso justifica
supor que o ator coletivo não é somente a manifestação de um uso linguístico pontual, mas,
sobretudo, um esquema actorial discursivo, na medida em que retoma formas actoriais
anteriores – imanentes ao discurso – e projeta formas actoriais possíveis – portanto,
transcendentes. Eis as premissas teóricas que sustentam a nossa reflexão.
Se, para Greimas e Courtés (2008, p. 20), o termo actante resume-se, de modo geral,
como “aquele que realiza ou que sofre o ato”63, o ator coletivo pode, então, ser pensado como
um desdobramento da noção de actante coletivo (GREIMAS; LANDOWSKI , 1981, p. 84103). Nesse sentido, o actante coletivo recebe um papel temático, tornando-se um ator
coletivo. Um dos fatores que diferencia um actante coletivo de um ator coletivo é a
incorporação desse papel temático. E este, como delineamos, é configurado com base em
simulacros que se constituem desde as estruturas profundas até a manifestação discursiva.
Pode-se depreender essa construção do sentido do ator coletivo por meio da catálise
das marcas deixadas por sua presença, tanto no campo da manipulação consciente quanto no
da determinação inconsciente dos textos.64 Fiorin (1988, p. 18) explica que, na sintaxe
discursiva, “o falante lança mão de estratégias argumentativas e de outros procedimentos da
No original: “[...] ‘formes actorielles possibles’[...]” (ZILBERBERG, 1985, p. 5).
Semioticamente, o termo ato pode ser entendido como “aquilo que faz ser”, o fazer-ser (GREIMAS;
COURTÉS, 2008, p. 42).
64
Conforme explica Fiorin (2011b, p. 19), a noção hjelmsleviana de catálise denomina “a explicação, com a
ajuda de elementos manifestos, graças a relações de pressuposição, de elementos elípticos na estrutura de
superfície”.
62
63
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sintaxe para criar efeitos de sentido de verdade ou de realidade com vistas a convencer seu
interlocutor”. O linguista salienta ainda que o campo das determinações inconscientes do
sujeito da enunciação pode ser representado pela semântica discursiva, porque o conjunto de
elementos semânticos “habitualmente usado nos discursos de uma dada época constitui a
maneira de ver o mundo numa dada formação social. Esses elementos surgem a partir de
outros discursos já construídos, cristalizados e cujas condições de produção foram apagadas”
(FIORIN, 1988, p. 19).
Além disso, problematizamos a heterogeneidade constitutiva dos textos, pois,
conforme aponta Maingueneau (2007, p. 33), ela “não deixa marcas visíveis: as palavras, os
enunciados de outrem estão tão intimamente ligados ao texto que não podem ser apreendidos
por uma abordagem linguística stricto sensu”. Para desvelar essas marcas, o tratamento do
ator coletivo como um esquema torna-se uma proposta pertinente à análise dos textos e dos
discursos. Essa hipótese de trabalho possibilita investigar as marcas de presença do outro, no
caso aquelas cristalizadas, desde as profundezas figurais até a manifestação discursiva, no ator
do enunciado manifestante de rua.
A análise do ator coletivo é operacionalizada pelo arcabouço teórico da semiótica da
Escola de Paris, pois essa abordagem permite investigar a narratividade dos textos
depreendida pelas categorias actanciais, modais e, mais recentemente, pelas gradações
tensivas. Greimas e Courtés (2008, p. 330) explicam que existe uma narratividade
generalizada que “é considerada como o princípio organizador de qualquer discurso”. O
princípio da narratividade repercute até no processo de enunciação, uma vez que todo
enunciador equivale, por definição no nível narrativo, a um destinador que procura manipular
e celebrar contratos com o seu enunciatário-destinatário, como o contrato fiduciário (com
vistas a estabelecer uma relação de confiança/fidelidade). É nesse contrato fiduciário que o
ator coletivo participa, como instrumento, para auxiliar ou obstaculizar o processamento de
valores.
Ademais, os pressupostos teórico-metodológicos da semiótica francesa podem ser
aplicados, com as devidas adequações, na descrição de qualquer texto, mesmo que seus
objetos não tenham figuras típicas da linguagem verbal. Daí o interesse pela abordagem
semiótica, já que o ator coletivo não é concebido como um sujeito de carne e osso, mas como
um esquema actorial. Por ter essa natureza, é preciso investigar sua existência semiótica no
âmago dos mecanismos de produção de sentido dos textos.
Partimos da premissa de que, “como toda semiótica pode ser tratada seja como
sistema, seja como processo, as estruturas narrativas podem ser definidas como constitutivas
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do nível profundo do processo semiótico” (GREIMAS; COURTÉS, 2008, p. 330). Essa base
teórica compreende, portanto, o nível narrativo como um dos componentes do percurso
gerativo do sentido: um patamar que antropologiza as relações elementares do nível
fundamental dos textos (cf. BARROS, 2001). A partir desse nível, descrevemos e
discriminamos os enunciados produzidos, na medida em que, no nível discursivo, ocorre a
actorialização.
Quando examinamos o ator coletivo como esquema, estamos, mesmo que
indiretamente, problematizando a narratividade dos textos. Questiona-se a intersecção entre a
enunciação e o enunciado na produção do sentido. Com isso, são discutidas as projeções da
enunciação no enunciado por meio da problemática do ator coletivo manifestante de rua que,
como supomos, pode ser entendido como um esquema actorial discursivo e, como tal,
participa como instrumento do contrato enunciativo. Portanto, o ator coletivo não é um ele
apartado da enunciação, mas uma categoria da não pessoa que auxilia o contrato enunciativo
dos textos.
Este estudo propõe fornecer subsídios teóricos aos mecanismos de construção do
enunciado, o dito, naquilo que esse enunciado manifesta como corpo actorial (DISCINI,
2015a). O corpo actorial do enunciado é essencialmente um ele. Seguindo as propostas
linguísticas, o ele representa o objeto do discurso e não uma pessoa do discurso, só que isso
não despersonaliza a terceira pessoa, conforme explica Benveniste (2005). Embora a terceira
pessoa do verbo seja objeto e não uma pessoa do discurso, como afirma Benveniste (2005;
2006), verificaremos, neste estudo, que o ator do enunciado não está isento das marcas de
presença das pessoas do discurso (eu-enunciador e tu-enunciatário) em seu esquema actorial.
Essa é uma das frentes teóricas que defendemos nesta tese.
Pelo prisma da semiótica, Greimas e Courtés (2008) defendem a inexistência de um
discurso impessoal em estado puro, mesmo que esse discurso utilize apenas a terceira pessoa.
Por isso, os semioticistas não ficam restritos à distinção feita por Benveniste (2006) entre
história e discurso, na qual o autor caracteriza história como o tipo de discurso que carrega a
não pessoa (ele), enquanto o discurso seria o tipo de discurso desenvolvido pela narratividade
da categoria de pessoa (eu/tu). Greimas e Courtés (2008, p. 328) refutam essa proposta do
linguista francês, porque “uma conversa, quase automaticamente, se prolonga em narrativa de
alguma coisa, e que a narrativa, a todo momento, tem a possibilidade de desenvolver um
diálogo”.
Avançando sobre a proposta de Greimas e Courtés (2008), retomamos a categoria
discursiva da pessoa, mas voltados, sobretudo, para a análise do ator do enunciado. O ponto
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de partida de nossa análise refere-se às marcas de pessoa deixadas na discursivização dos
textos (FIORIN, 2016). Propomos buscar as invariâncias que confirmam os esquemas
actoriais do ator coletivo na maneira de figurativizar e de tematizar o ator manifestante de
rua. Investigamos essas invariâncias nas variâncias de textos jornalísticos de distintos
enunciadores (Folha, Estado, Mídia Ninja).
Compreendendo tal orientação teórica, este capítulo está dividido em quatro partes.
Nas três primeiras, trazemos à luz a análise discursiva e tensiva do corpus das Jornadas de
Junho; cada uma delas trata de um dos gêneros do discurso selecionados para este estudo, a
saber: editorial, reportagem e postagem no Facebook. Já na última parte, reunimos os
resultados de análise obtidos para propor hipóteses sobre a construção discursiva do ator
coletivo manifestante de rua.

2.2 FIGURATIVIZAÇÃO DISCURSIVA E PERCURSO NARRATIVO DA SANÇÃO 65
O corpus a ser examinado neste tópico é constituído por seis editoriais, coletados nos
dias 13, 15 e 20 de junho de 2013 nos jornais Folha e Estado. Nessas análises, privilegiamos
o estudo de dois procedimentos de construção do ator manifestante de rua. O primeiro
consiste no procedimento de elaboração dos temas e das figuras do discurso que constituem a
figurativização do ator do enunciado manifestante de rua. O segundo procedimento observa a
organização da narrativa, principalmente o percurso da sanção, atentando para a sanção que é
projetada a partir de e sobre a figura do manifestante de rua, isto é, na instância do
enunciado.
Em relação ao primeiro procedimento, optamos por observar a figurativização do ator
manifestante de rua, visto que a figurativização dos textos, como um dos subcomponentes da
semântica dos discursos, problematiza a interface entre o que é percebido e o que é
interpretado/avaliado pelo sujeito da enunciação. Constitui um conceito de fundamental
importância em nossa discussão sobre os papéis temáticos que são construídos e associados
ao ator coletivo manifestante de rua. É “o procedimento semântico pelo qual conteúdos mais
‘concretos’ (que remetem ao mundo natural) recobrem os percursos temáticos abstratos”
(BARROS, 2005, p. 83).

65

Desenvolvemos neste tópico as ideias lançadas em Costa (2018; 2016a; 2016b).
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O segundo procedimento não é menos produtivo para este estudo, porque também
questiona o papel categorizador da linguagem, mas de outro ponto de vista: o do valor dos
objetos e sua relação com os sujeitos, sejam os do enunciado, sejam os da enunciação.
Greimas (2014, p. 35) explica que “quando a enunciação produz um enunciado, ela faz surgir
um valor que manifesta e determina um objeto, e isso independentemente do modo de
lexicalização do próprio valor”. Esse investimento de valor nos objetos leva o semioticista
lituano a deduzir que, na narratividade dos textos,
[...] de fato, uma vez que o enunciado elementar pode ser definido como uma
relação orientada que engendra seus dois termos finais – sujeito e objeto –, o valor
que se investe no objeto visado semantiza de alguma forma o enunciado inteiro e
assim, de súbito, se torna o valor do sujeito que o alcança ao visar o objeto, de modo
que o sujeito se acha determinado em sua existência semântica por sua relação com
o valor (GREIMAS, 2014, p. 38).

Se essas relações se estabelecem desde o enunciado elementar, elas permeiam todos os
níveis do percurso gerativo do sentido (GREIMAS; COURTÉS, 2008). Por isso, investigar as
estruturas actancial e actorial possibilita entendermos a organização reflexiva dos universos
individuais, bem como a organização transitiva dos universos culturais. Greimas (2014, p. 39,
grifos do autor) depreende que “uma mesma sintaxe pode explicar tanto a narrativização
psicossemiótica (‘a vida interior’) quanto a narrativização sociossemiótica (mitologias e
ideologias), sendo que a narratividade tem mais frequentemente uma forma mista, que é ao
mesmo tempo psico e sócio semiótica”, ou seja, a narratividade dá conta de descrever e
discriminar o conjunto de práticas humanas – do individual ao coletivo.
Selecionamos a sanção, que é a última etapa do percurso narrativo canônico
(manipulação, ação e sanção), proposto por Greimas e Courtés (2008). Cada uma das etapas
desse percurso narrativo canônico pode ser analisada de forma separada e constituir uma
semiótica-objeto, conforme explica Barros (2005). Na sanção, o destinador-julgador, em
geral, é o mesmo que foi o destinador-manipulador na etapa da manipulação. No caso em
exame, o ator manifestante participa da sanção como sujeito sancionado pelo ator da
enunciação, na voz delegada do narrador. Portanto, observaremos como ocorre a sanção
desenvolvida pelo ator da enunciação sobre o ator do enunciado. Partimos da premissa de que
o sujeito da enunciação-jornal valoriza, na voz do narrador, os percursos dos programas
narrativos complexos do sujeito do enunciado-manifestante de rua.
Conforme Barros (2005, p. 23) explica, “a comunicação hierárquica de enunciado de
fazer e enunciado de estado define o programa narrativo, a unidade operatória elementar da
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organização narrativa de um texto”. Destaca-se, também, que “o programa narrativo ou
sintagma elementar da sintaxe narrativa define-se como um enunciado de fazer que rege um
enunciado de estado. Integra, portanto, estados e transformações” (BARROS, 2005, p. 24).
Por isso, como explica a semioticista, “os programas podem ser simples ou complexos, isto é,
constituídos por mais de um programa hierarquizado” e, neste último caso, “diferencia-se o
programa principal ou programa de base dos programas secundários ou de uso, pressupostos
pelo programa de base” (BARROS, 2005, p. 24).
Dentro da instância, estão estabelecidas outras relações. Destacamos a performance de
produção do sentido do sujeito enunciador dos textos. O ato de enunciar é também sua
performance, na qual o actante é o sujeito que realiza o ato enunciativo – concebido este como
um fazer ser (GREIMAS; COURTÉS, 2008, p. 42). Ao realizar a performance do ato de
enunciar, o sujeito tem um papel temático que é o de ser o produtor do enunciado. Na etapa da
manipulação, esse sujeito também sofre outras manipulações, como, por exemplo, das
formações sociais, dos ideais de presença, dos sistemas de crenças e outros prismas afins.
Todos esses aspectos socioculturais constituem-se, na etapa da manipulação desse
percurso canônico pressuposto ao ato de enunciar, como destinador-manipulador do jornal
que, nesse caso, seria o destinatário-manipulado-jornal. Na etapa da competência, ele se
constitui como aquele que pode e sabe fazer o enunciado e, então, na etapa da performance,
ele faz, isto é, ele enuncia. Na etapa da sanção, espera-se que ele seja sancionado
positivamente, pois o destinador social – narrativamente, o destinador-julgador implícito –
quer que o enunciador-jornal produza enunciados (notícias, editoriais, reportagens,
comentários etc.) sobre os eventos do mundo factual. Essas relações dos programas narrativos
estão representadas no esquema narrativo do ato de enunciar do discurso jornalístico:
Quadro 3 – Esquema narrativo do ato de enunciar do discurso jornalístico
Percurso do
Percurso do sujeito enunciador
Destinador-manipulador
MANIPULAÇÃO
Destinador-manipulador
(Formações ideológicas e
discursivas, público-leitor
presumido)
Destinatário-Manipulado
(jornal/jornalista)
Modais: querer fazer e
dever fazer

AÇÃO
Programa narrativo
da competência

Programa narrativo
da performance

Sujeitojornal/jornalista

Sujeitojornal/jornalista

Modais: saber fazer e
poder fazer

Modais: fazer fazer

Percurso do
Destinador-julgador
SANÇÃO
Destinador-julgador
(Formações ideológicas e
discursivas, público-leitor
presumido)
Destinatário-julgado
(jornal/jornalista)
Modais: fazer saber
e crer

Fonte: Quadro elaborado com as contribuições de Barros (2005), Discini (2007, 2015a) e Greimas e Courtés
(2008).
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Na etapa da manipulação, nesse esquema narrativo do ato de enunciar do discurso
jornalístico (cf. quadro 3), o destinatário-manipulado, que pode ser figurativizado de forma
coletiva como o jornal ou individualmente como o jornalista, é manipulado por formações
ideológicas e discursivas a querer e a dever escrever o(s) texto(s) jornalístico(s).66 Fiorin
(1988) explica o que são e como se relacionam as formações ideológicas e discursivas:
Uma formação ideológica deve ser entendida como a visão de mundo de uma
determinada classe social, isto é, um conjunto de representações, de ideias que
revelam a compreensão que uma dada classe tem do mundo. Como não existem
ideias fora dos quadros da linguagem, entendida no seu sentido amplo de
instrumento de comunicação verbal ou não verbal, essa visão de mundo não existe
desvinculada da linguagem. Por isso, a cada formação ideológica corresponde uma
formação discursiva, que é um conjunto de temas e de figuras que materializa uma
dada visão de mundo. Essa formação discursiva é ensinada a cada um dos membros
de uma sociedade ao longo do processo de aprendizagem linguística. É com essa
formação discursiva assimilada que o homem constrói seus discursos, que ele reage
linguisticamente aos acontecimentos. [...] Assim como uma formação ideológica
impõe o que pensar, uma formação discursiva determina o que dizer. Há, numa
formação social, tantas formas discursivas quantas forem as formações ideológicas
(FIORIN, 1988, p. 32).

Como se pode depreender, as formações ideológicas e as discursivas não são estáticas,
nem fixas. Elas se relacionam às práticas discursivas e sociais do ser humano. As formações
discursivas reforçam as formações ideológicas e estas, por sua vez, para se constituir,
precisam das formações discursivas. Por isso, como vemos no quadro 3, as formações
ideológicas e as discursivas aparecem tanto na etapa da manipulação quanto na da sanção da
instância da enunciação.
Na etapa da ação, o destinatário-manipulado se torna sujeito, visto que adquire as
competências do saber e do poder fazer o(s) texto(s) jornalístico(s) e, então, realiza o fazerfazer, escreve e divulga esse(s) enunciado(s). Em seguida – ou até mesmo durante a
performance, graças à publicação de lives, streaming, edições digitais ao vivo, dentre outras
possibilidades –, acontece a etapa da sanção. Nesse momento, o sujeito torna-se destinatáriojulgado e, novamente, as formações ideológicas e as discursivas tomam o papel de destinador,
agora como julgador. Em geral, quanto mais sanções positivas o enunciador-destinatário tiver,
mais ele é lido.
Dentro desse esquema narrativo, o que interessa para esta pesquisa é a etapa da
performance. Destacamos essa parte porque a sanção relativa ao ator do enunciado
manifestante de rua está relacionada à etapa de performance do sujeito enunciador. A sanção
Os ideais do público-leitor presumido de cada texto estão inseridos e em circulação nas formações discursivas
e ideológicas.
66
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da instância do enunciado é um programa de uso do programa narrativo de base do ato de
enunciar do discurso jornalístico. Por isso, em nossas análises, vamos depreender como o
manifestante de rua é sancionado no enunciado partindo do pressuposto de que,
narrativamente, ele é um sujeito participante de um programa de uso relativo ao programa de
base descrito no quadro 3. Por isso, a sanção positiva ou negativa construída a partir de e
sobre a figura do manifestante de rua é, narrativamente, entendida como parte de um
programa de uso que tem como função auxiliar o processamento dos valores do programa de
base do jornal/jornalista.
Por isso, não se deve confundir a sanção do ator manifestante de rua que estamos
analisando que ocorre na instância do enunciado com a outra sanção que ocorre na instância
da enunciação. Temos dois tipos de narratividade: uma que se estabelece na instância do
enunciado e outra, na instância da enunciação. Nesta, há sanção entre o jornal-jornalista e as
formações ideológicas e discursivas. Naquela, no patamar do enunciado, existe a sanção sobre
o ator do enunciado atribuída pelo ator da enunciação, na voz do narrador. É sobre a sanção
da instância do enunciado que elaboramos as explanações do ator coletivo manifestante de
rua nesta tese.
A presença do ator coletivo pode reverberar as formações ideológicas e as discursivas
presentes na etapa da manipulação e na da sanção do programa de base, mas o foco de análise,
neste estudo, é a etapa da performance. As formações ideológicas e as discursivas não estão
apenas nas etapas da manipulação e da sanção do esquema narrativo do ato de enunciar, mas
também estão implicadas na da ação, como parte dos esquemas actoriais dos atores coletivos
construídos ou rejeitados.
Para depreendemos essas relações narrativas, iniciamos pela análise dos editoriais
publicados no dia 13 de junho de 2013. Nessa edição, o editorialista do Estado descreve os
atores manifestantes de rua como “baderneiros” (ESTADO, 2013a, p. A3). No editorial da
Folha, os manifestantes são descritos como: “jovens predispostos à violência por uma
ideologia pseudorrevolucionária” (FOLHA, 2013a, A2). Baseados nessa figurativização que
privilegia aspectos negativos, os dois editoriais sugerem, aconselham e até reivindicam às
autoridades que as ações policiais sejam mais contundentes, como nos trechos a seguir:
No terceiro dia de protesto contra o aumento da tarifa dos transportes coletivos, os
baderneiros que o promovem ultrapassaram, ontem, todos os limites e, daqui para a
frente, ou as autoridades determinam que a polícia aja com maior rigor do que vem
fazendo ou a capital paulista ficará entregue à desordem, o que é inaceitável
(ESTADO, 2013a, p. A3, grifos nossos).
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É preciso pôr um ponto final nisso. Prefeitura e Polícia Militar precisam fazer valer
as restrições já existentes na Avenida Paulista, em cujas imediações estão sete
grandes hospitais (FOLHA, 2013a, A2, grifos nossos).

Para se confirmar essa figurativização conotada discursivamente como negativa, o
tema da violência é associado ao ator manifestante. As figuras do vandalismo e da destruição
são as mais frequentes dentro dessa temática nos dois editoriais. O editorialista do Estado usa
essas duas figuras, por exemplo, como marcas prototípicas das performances do sujeito
manifestante de rua, como se pode conferir nos seguintes trechos também retirados da edição
do dia 13 de junho de 2013:
[...] os manifestantes interromperam a circulação, paralisaram vasta área da cidade
e aterrorizaram a população (ESTADO, 2013a, p. A3, grifos nossos).
O vandalismo, que tem sido a marca do protesto organizado pelo Movimento Passe
Livre (MPL), uma mistura de grupos radicais os mais diversos, só tem feito
aumentar (ESTADO, 2013a, p. A3, grifos nossos).
Por onde passaram, os cerca de 10 mil manifestantes deixaram um rastro de
destruição – pontos de ônibus, lojas, nove agências bancárias e ônibus depredados
ou pichados (ESTADO, 2013a, p. A3, grifos nossos).

De acordo com o primeiro excerto, os manifestantes, segundo o Estado, “aterrorizaram
a população” (ESTADO, 2013a, p. A3), portanto, eles não pertencem, seguindo essa
argumentação do editorialista, ao nicho da população que interessa ao sujeito da enunciação
desse periódico. Conforme explica Fiorin (2015), a argumentação não é somente um fazer
saber, mas prioritariamente um fazer crer. Por isso, esses critérios de seleção do editorialista
indicam, com primazia, que “diferentemente do que pensa o senso comum, a linguagem não é
transparente, sua ordem não é homóloga à do mundo, ela tem uma ordem própria, autônoma
em relação à realidade” (FIORIN, 2015, p. 24). O editorialista informa o que lhe é mais
conveniente por meio das notícias e não necessariamente informa as diversas perspectivações
de significação que um mesmo fato pode gerar.
Além disso, quando o editorialista afirma, no segundo excerto, que o MPL é
composto por “uma mistura de grupos radicais os mais diversos” (ESTADO, 2013a, p. A3),
esse segmento adnominal, “os mais diversos”, alinhado ao segmento nominal principal,
“mistura de grupos radicais”, axiologiza disforicamente o ator MPL em uma fórmula
discursiva de crescente mistura de elementos negativos na perspectiva do enunciador-jornal
Estado em sua relação com o seu enunciatário-leitor.
A estratégia discursiva de aumento crescente da disforia na figurativização do ator
manifestante de rua é utilizada novamente por meio de outros recursos nos editoriais do

102

Estado. Observa-se que, no terceiro excerto, a figura de linguagem da gradação foi utilizada
para descrever os diversos elementos depredados e pichados: “pontos de ônibus, lojas, nove
agências bancárias e ônibus” (ESTADO, 2013a, p. A3). Isso reforça o ponto de vista de que
os manifestantes deixaram um “rastro de destruição”. A construção retórica cria o efeito de
sentido de “intensidade crescente, com palavras ou grupo de palavras de significado
relacionado” (FIORIN, 2014, p. 147).
O tema da violência é também construído narrativamente por meio da ênfase dada
pelo editorialista da Folha à performance do sujeito manifestante de rua, como se verifica no
excerto a seguir:
O irrealismo da bandeira já trai a intenção oculta de vandalizar equipamentos
públicos e o que se toma por símbolos do poder capitalista. O que vidraças de
agências bancárias têm a ver com ônibus? (FOLHA, 2013a, A2, grifos nossos).

Nesse excerto, o uso da pergunta retórica “o que vidraças de agências bancárias têm a
ver com ônibus?” (FOLHA, 2013a, A2) é um recurso utilizado para destacar que a voz
delegada do narrador considera negativas, incoerentes e absurdas as ações do ator
manifestante. Além disso, ao fazer essa pergunta no final do parágrafo, o recurso reforçou a
proposta interpretativa de que a bandeira de luta das manifestações é não realizável e que,
portanto, existe uma “intenção oculta de vandalizar equipamentos públicos” (FOLHA, 2013a,
A2), inflamando, pela temática da violência, a disforia na construção da figura do
manifestante. O próprio modo de organizar o texto e conotar elementos do enunciado dá
pistas do posicionamento contrário do periódico no que se refere ao ator manifestante de rua.
Outra estratégia do editorial da Folha, publicado no dia 13 de junho de 2013, é a de
apequenar as manifestações de rua acontecidas até o dia 11 de junho de 2013 de maneira a
minimizar o grau de importância da proposta e das bandeiras de luta dos manifestantes. Podese depreender isso nos seguintes excertos:
Pior que isso, só o declarado objetivo central do grupelho: transporte público de
graça (FOLHA, 2013a, A2, grifos nossos).
Cientes de sua condição marginal e sectária, os militantes lançam mão de
expediente consagrado pelo oportunismo corporativista: marcar protestos em
horário de pico de trânsito na Avenida Paulista, artéria vital da cidade. Sua estratégia
para atrair a atenção pública é prejudicar o número máximo de pessoas (FOLHA,
2013a, A2, grifos nossos).
O direito de manifestação é sagrado, mas não está acima da liberdade de ir e vir –
menos ainda quando o primeiro é reclamado por poucos milhares de manifestantes
e a segunda é negada a milhões (FOLHA, 2013a, A2, grifos nossos).
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Ao chamar os manifestantes de “grupelho” (FOLHA, 2013a, p. A2), o editorialista da
Folha cria um campo semântico que define os manifestantes como um grupo de poucos
componentes. Além disso, conforme o Dicionário Houaiss (2014), o termo grupelho tem uso
pejorativo na língua vernácula, significando “agremiação insignificante, desprovida de
qualquer importância”. Nenhuma palavra é neutra, cada enunciado é utilizado para criar e
afirmar determinados efeitos de sentido.
A figurativização de traços negativos reforça uma conotação nociva sobre a
performance do ator do enunciado manifestante de rua. Isso fica mais patente quando o
editorialista assevera que os militantes do MPL estão “cientes de sua condição marginal e
sectária” (FOLHA, 2013a, p. A2). Com essa afirmação, os membros da referida organização e
seus seguidores – o que pressupõe referirem-se supostamente aos manifestantes de rua
presentes nos protestos do dia 11 de junho de 2013 – são conotados como aqueles que não
aceitam os valores predominantes de uma sociedade ou da maioria, seguindo, portanto, seus
próprios valores e, por isso, são chamados de sectários, na perspectiva do editorialista da
Folha.67 Além disso, esse mesmo ator é qualificado como de importância secundária, pois tem
fraco valor quantitativo ou não é essencial num dado sistema de valores, projetado pelo
observador social do sujeito enunciador da Folha. Por essas razões, o narrador o descreve
como marginal e sectário.68
É esse modo de conotar o mundo discursivizado que faz o editorialista da Folha
qualificar o direito de manifestação como secundário frente à primazia da liberdade de ir e vir.
Isso acontece na perspectiva do editorial da Folha, de 13/06/2013, visto que o primeiro é
defendido por milhares, enquanto o segundo, por milhões. Todas essas estratégias de
construção do sentido no editorial da Folha referendam um modo de sancionar as ações do
outro, no caso, as do manifestante, com base nos critérios do próprio enunciador que
seleciona, organiza e classifica os fatos ocorridos conforme sua meta persuasiva (fazer crer).
O recurso de desdenhar a figura do manifestante de rua também está presente na
argumentação do editorial do Estado, do dia 13/06/2013:

De acordo com o Dicionário Houaiss (2014), o termo sectário tem pelo menos cinco acepções quando
utilizado como adjetivo ou substantivo, a saber: “1. relativo a seita; 2. que não transige; intolerante; 3. que ou
aquele que pertence a uma seita; sequaz, partidário; 4. partidário apaixonado, extremado de uma doutrina ou
posição religiosa, política ou filosófica; 5. que ou aquele que segue outro em seu modo de pensar e de agir, e lhe
obedece cegamente” (HOUAISS, 2014). Em nossa análise, destacamos a quinta acepção.
68
Dentre as diversas acepções que o termo marginal pode suscitar, duas interpretações dicionarizadas são bem
adequadas ao contexto do editorial analisado, a saber: “que não aceita os valores predominantes da sociedade ou
da maioria; de importância secundária” e “que tem fraco valor quantitativo ou não é essencial num dado sistema”
(HOUAISS, 2014). Trabalhamos, em nossa análise, com essas duas acepções do termo.
67
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Em suma, foi mais um dia de cão, pior do que os outros, no qual a violência dos
manifestantes assustou e prejudicou diretamente centenas de milhares de
paulistanos que trabalham na Paulista e no centro e deixou apreensivos milhões de
outros que assistiram pela televisão às cenas de depredação (ESTADO, 2013a, p.
A3, grifos nossos).

Quando o enunciador do Estado afirma serem centenas de milhares de paulistanos
(ESTADO, 2013a, p. A3, grifos nossos), há, aqui, o recurso da hipérbole. De acordo com
Fiorin (2014, p. 75), na construção tensiva da hipérbole, “diz-se mais para significar menos,
mas, por isso mesmo, enfatiza-se o que está sendo expresso. Trata-se, portanto, de uma
difusão semântica: o menos projeta-se sobre o mais; em outras palavras, a expressão mais
intensa engloba também a menos intensa”. Em nosso caso, quando se afirma que centenas de
milhares de paulistanos foram prejudicados pelos manifestantes, a valência tensiva na
construção do ator paulistanos aumenta em intensidade o desdém pelo ator manifestante de
rua.
Os editoriais de 15 de junho de 2013 acompanharam muitas dessas estratégias
discursivas. Um dos fatos que diferenciam esses editoriais daqueles publicados no dia 13 do
mesmo mês é o de que, dessa vez, os dois periódicos reconheceram ainda não terem
compreendido o fenômeno dos protestos de rua, que se intensificavam cada vez mais, mesmo
com a repressão policial. O editorialista do Estado, no dia 15 de junho de 2013, relatou que as
manifestações exigiam “sangue-frio [...] e esforço de compreensão do que exatamente se
passa [...]” (ESTADO, 2013a, p. A3) e, ainda, ressaltou sua surpresa com a continuidade dos
protestos na capital paulista quando se achava que eles “iam dar uma trégua” (ESTADO,
2013a, p. A3). Pode-se constatar essa postura aparentemente mais reflexiva do Estado no
seguinte trecho:
As manifestações de protesto contra o aumento da tarifa de transportes coletivos –
que continuam a ter São Paulo como principal centro, mas se espalham por outras
capitais – estão adquirindo características que exigem ao mesmo tempo sangue-frio
para enfrentá-las e esforço de compreensão do que exatamente se passa, tanto por
parte das autoridades como de todos os que de uma forma ou de outra são afetados
por elas. Quando se pensava que iam dar uma trégua, depois de vários dias de
agitação, elas prosseguiram com força na capital paulista na quinta-feira (ESTADO,
2013b, p. A3, grifos nossos).

Nesse editorial do Estado, tem-se uma primeira ocorrência pontual de distanciamento
afetivo do ator do enunciado manifestante de rua em relação à consciência-criadora
(BAKHTIN, 2010b) do ator da enunciação, jornal Estado. O enunciado, de forma geral, traz
uma lógica concessiva: embora as manifestações devessem cessar, elas continuaram. Com
isso, conseguimos depreender que o contrato de fidúcia que o jornal estabelece é com os
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segmentos sociais, isto é, com os seus leitores, bem como com outros sujeitos discursivos
afins, ancorados na e pela interdiscursividade. Nesse jogo discursivo, o ator do enunciado tem
o valor que o ator da enunciação atribui.
Observando essa configuração em nossa análise, nota-se que é preciso dar ênfase à
relação entre os contratos enunciativos estabelecidos entre o ator da enunciação e os
segmentos sociais com os quais este dialoga. Além disso, conforme explica Barros (2005, p.
85), é pela sucessão de estabelecimentos e de rupturas de contratos entre um destinador e um
destinatário “que decorrem a comunicação e os conflitos entre sujeitos e a circulação de
objetos-valor”. De acordo com Greimas (2014, p. 122), “a construção do simulacro da
verdade é fortemente condicionada não diretamente pelo universo axiológico do destinatário,
mas pela representação que dele fizer o destinador, artífice de toda manipulação e responsável
pelo sucesso ou fracasso do discurso”. Por isso, Barros (2005) afirma que a relação entre os
simulacros e os contratos fiduciários determinam as relações entre os sujeitos:
O contrato de confiança estabelecido entre sujeitos não é necessariamente um
contrato verdadeiro, mas, na maior parte das vezes, um contrato imaginário, um
simulacro (GREIMAS, 1983 [GREIMAS, 2014]). Os simulacros não têm
fundamento intersubjetivo, embora determinem, mesmo assim, as relações entre
sujeitos (BARROS, 2005, p. 51).

Saraiva (2011) reforça essa reflexão de Barros (2005), pois, segundo o autor, um dos
sentidos da noção de simulacro “se volta para a interação entre os actantes da comunicação e
as imagens-fim que eles se dão de suas competências respectivas” (SARAIVA, 2011, p. 4).
Desse modo, é pertinente considerarmos como o ator do enunciado, em especial o
manifestante de rua, é observado em relação aos contratos virtuais e potenciais entre o
enunciador e o outro (formações ideológicas e discursivas afins).
Dentre os diversos contratos fiduciários que poderiam ser depreendidos e examinados,
selecionamos principalmente aqueles em que o enunciador está sincretizado com o narradordestinador-julgador do manifestante de rua, que, por sua vez, é utilizado como instrumento
persuasivo ancorado no programa de uso relativo à performance de produzir o enunciado
jornalístico. Com isso, pretendemos verificar se o ator da enunciação do jornal discursiviza o
ator do enunciado manifestante como um sujeito adjuvante ou oponente aos referidos valores
em circulação devido aos contratos fiduciários e enunciativos.
No editorial da Folha, do dia 15/06/2013, o alvo principal da disforia foi a atuação da
Polícia Militar (PM), que acabou por atingir sete repórteres da Folha. Com isso, atenuou-se a
disforização sobre o ator manifestante. A surpresa do editorialista, nesse caso, é que foram os
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policiais e não prioritariamente os manifestantes, como previa a Folha, os autores da
violência. Há uma quebra de expectativas por parte das crenças sustentadas pelo sujeito da
enunciação do jornal da Folha. Percebe-se isso nos seguintes trechos:
Lamentavelmente, o comportamento da PM na quinta-feira veio impugnar a
expectativa de que a tropa revelasse o mesmo senso de equilíbrio e, por que não, de
coragem. Pois há coragem em manter a calma e o discernimento sob ameaça de
uma multidão. Revela-se despreparo – e covardia –, entretanto, quando se ataca
indiscriminadamente a população indefesa, ainda que sob a justificativa de defender
a liberdade de ir e vir dos prejudicados pela manifestação (FOLHA, 2013b, A2,
grifos nossos).
Tampouco foi eficaz a ação da PM, afinal ela acabou contribuindo para paralisar a
cidade, mais até do que o próprio protesto. De promotores da paz pública, policiais
transformaram-se em agentes do caos e da truculência que lhes cabia reprimir,
dentro da lei, da legitimidade e da razão (FOLHA, 2013b, p. A2, grifos nossos).

A atuação da PM rompeu as expectativas da Folha, visto que, segundo sua
perspectiva, a ação policial revelou o “despreparo” e a “covardia” (FOLHA, 2013b, p. A2)
das tropas postas nas ruas. Além disso, esse trecho também demonstra quais eram os
simulacros do enunciador para o ator do enunciado PM, o qual deveria ter “senso de
equilíbrio”, “manter a calma e o discernimento sob ameaça de uma multidão” e “coragem”
(FOLHA, 2013b, p. A2). A quebra de expectativa fez com que o editorialista se posicionasse
contrário à performance da PM.
Então, ao comparar a ação da PM e a do protesto, o ator da enunciação produz o efeito
de sentido de que o ator do enunciado PM teve mais responsabilidade no ato de parar a cidade
do que o ator manifestante de rua durante o protesto. Depois disso, o ator da enunciação
modificou sua crença sobre o ator do enunciado PM: antes do ocorrido na manifestação, eram
promotores da paz pública, depois, tornaram-se agentes do caos69. Contudo, essa mobilização
axiológica não muda o pressuposto da expectativa do sujeito enunciador-jornal projetado no
narrado pela voz delegada do narrador sobre o ator do enunciado manifestante de rua, pois o
manifestante continua a ser descrito como violento – embora, nesse caso, menos do que a PM.
Ainda na edição do dia 15 de junho de 2013, o editorialista do Estado também
demonstrou que o manifestante projetado em seu texto era aquele mau cumpridor das leis, e
que, dessa vez, um outro ator também deveria ser sancionado de forma negativa: a PM. O
editorial ressaltou que a manifestação foi violenta por dois motivos: o primeiro, devido ao não
cumprimento dos manifestantes de ocupar vias, como a Avenida Paulista, e o segundo, em
decorrência da maior repressão policial. Pode-se verificar isso no trecho a seguir:
69

Agentes do caos é, inclusive, o título desse editorial da Folha, publicado em 15/06/2013.
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Foi a manifestação mais violenta – pela insistência dos seus integrantes em ocupar
vias, como a Avenida Paulista, que as autoridades haviam decidido manter livres, e
pela reação da Polícia Militar (PM), muito mais dura que nos dias anteriores
(ESTADO, 2013b, p. A3, grifos nossos).

Tanto a Folha como o Estado criticam, isto é, sancionam disforicamente a atuação
mais rigorosa da PM na edição do dia 15/06/2013. Além disso, na edição do dia 13/06/2013,
ambos os editoriais solicitaram que a PM agisse com mais tenacidade. Semioticamente, houve
uma mudança axiológica entre essas duas edições: na edição do dia 13/06/2013, os
manifestantes são sancionados disforicamente; na edição do dia 15/06/2013, tanto os
manifestantes quanto a PM são negativamente sancionados. Tem-se um acento nocivo à ação
do ator PM que, na perspectiva da mídia jornalística do dia 15/06/2013, excedeu a justa
medida (FIORIN, 1989), isto é, foi para além do esperado no nível de crenças mediado pelas
formações ideológicas e discursivas destinadoras dos jornais Estado e Folha.
Destacamos que as crenças mediadas pelas formações ideológicas estão em conflito.
Por isso, o jornal pode estar – ora mais, ora menos – alinhado aos interesses do capital e, com
isso, associando-se a lógica do lucro em detrimento do princípio também ideológico de
equidade social. Eis, pelo menos, duas frentes ideológicas em disputa na arena discursiva dos
jornais.
Mesmo a PM sendo admoestada, o ator do enunciado manifestante de rua não deixou
de ser um oponente que obstrui os contratos fiduciários, em especial aqueles privilegiados nos
simulacros de crenças do destinador-jornal em sua relação com seu destinatário-leitor. Outra
característica incrustada na figurativização do ator manifestante de rua é a fúria. Essa figura
foi reiterada no editorial do Estado na edição do dia 13 e também citada no dia 15 de junho de
2013:
Espera-se que ele passe dessas palavras aos atos e determine que a PM aja com o
máximo rigor para conter a fúria dos manifestantes, antes que ela tome conta da
cidade (ESTADO, 2013a, p. A3, grifos nossos).
[...] à fúria e ao comportamento irresponsável dos manifestantes indica que,
finalmente, eles se dispõem a endurecer o jogo (ESTADO, 2013a, p. A3, grifos
nossos).
Repetiu-se o cenário de dias anteriores, com a ação da polícia provocando a fúria
dos manifestantes, com atos de vandalismo (ESTADO, 2013b, p. A3, grifo nosso).

Ao retomar os usos previstos no dicionário para o termo fúria, encontramos o sentido
de “exaltação violenta de ânimo; ira, raiva, cólera”, mas também há a definição de
“procedimento precipitado, inconsequente” (HOUAISS, 2013). A segunda acepção se
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assemelha ao campo semântico de “comportamento irresponsável” (ESTADO, 2013b, p. A3)
presente no segundo excerto. Com efeito, o editorialista do Estado compreende o ator
manifestante de rua como aquele que não é responsável, visto que não é adjuvante no
cumprimento dos acordos fiduciários afiançados pelos destinador-jornal e o outro (formações
ideológicas e discursivas). É com esse outro que se estabelece o dialogismo e a
heterogeneidade nos textos jornalísticos – ressaltando que estes últimos são também
constitutivos da identidade do sujeito-jornal.
Por exemplo, nas formações ideológicas e discursivas sustentadas e compartilhadas
pelos textos jornalísticos, é execrada a performance que coloca em risco o direito de ir e vir.
No caso das Jornadas de Junho, o ator manifestante de rua, em sua atuação, interrompeu uma
grande via da cidade de São Paulo-SP, a Avenida Paulista, não corroborando com o
posicionamento das expectativas confirmadas nas e pelas formações ideológicas e discursivas
com as quais o sujeito-jornal dialoga. Isso, durante a etapa da performance do ato de enunciar,
inflou o desdém do sujeito-enunciador do jornal sobre o ator manifestante de rua, uma vez
que este não foi adjuvante nos contratos fiduciários enunciativos, estabelecidos entre
destinador-manipulador (formações ideológicas e discursivas) e destinatário-manipulado
(jornal/jornalista) na etapa de manipulação do ato de enunciar do discurso jornalístico.
No caso da Folha, o editorial do dia 15/06/2013 continuou sancionando negativamente
a ação do ator manifestante de rua, embora, como citado, a PM também tenha sido criticada:
A Polícia Militar do Estado de São Paulo protagonizou, na noite de anteontem, um
espetáculo de despreparo, truculência e falta de controle ainda mais grave que o
vandalismo e a violência dos manifestantes, que tinha por missão coibir. Cabe à PM
impor a ordem, e não contribuir para a desordem (FOLHA, 2013b, A2, grifos
nossos).
Há uma razão adicional para a força policial não tomar jornalistas por alvo: o
trabalho da imprensa oferece um testemunho expurgado do radicalismo sectário que
se impregnou nas manifestações contra o aumento das tarifas (FOLHA, 2013b, A2,
grifos nossos).

Nesses dois excertos, o editorialista da Folha continuou associando a violência e o
vandalismo à performance do ator manifestante de rua. Além disso, a estratégia discursiva de
descrever as manifestações como sectárias foi novamente utilizada, na expressão “radicalismo
sectário” (FOLHA, 2013b, p. A2). Todavia, o adjetivo sectário foi utilizado no sentido de
“partidário apaixonado, extremado de uma doutrina ou posição religiosa, política ou
filosófica” (HOUAISS, 2014). Com isso, o sujeito da enunciação do editorial da Folha
construiu um simulacro de ideologia para o ator manifestante, de modo que os protestos
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protagonizados por esse ator tivessem consequências da assunção de crenças e de ideais
políticos minoritários. Eis o fazer saber do ator da enunciação construindo o fazer crer sobre
o ator do enunciado.
No dia 20 de junho de 2013, os dois editoriais narraram de maneiras bem distintas a
revogação do aumento da tarifa de transporte público na capital paulista, anunciada pelo,
então, prefeito Fernando Haddad, e pelo governador Geraldo Alckmin, no final da tarde do
dia anterior. No caso do editorial do Estado, houve uma contraposição entre as manifestações
de rua dos velhos tempos, rememoradas pela figura do secretário-geral da Presidência,
ministro Gilberto Carvalho, e as inauguradas pelo fazer fazer das Jornadas de Junho,
observadas no seguinte trecho:
Bem que o secretário-geral da Presidência, ministro Gilberto Carvalho, invocou os
velhos tempos em que os protestos de rua tinham carros de som para guiar as ações
dos participantes e lideranças claramente identificadas que as autoridades
poderiam chamar para uma conversa. Nos velhos tempos, aqui e no exterior,
tampouco havia marchas organizadas pelo Partido Comunista (PC) ou por centrais
sindicais sob o seu mando que não exibissem, além da clássica comissão de frente
com os braços entrelaçados, um adestrado aparato de segurança pronto a reprimir,
não raro a porretadas, os companheiros de viagem que, por palavras ou atos, se
desgarrassem do roteiro político traçado para a ocasião pela autodeclarada
vanguarda do proletariado. Os meganhas do PC também expulsavam do cortejo os
militantes expurgados que, ainda assim, se achavam no direito de desfilar em meio
à massa (ESTADO, 2013c, p. A3, grifos nossos).

Nesse excerto, ao fazer uso do discurso memorialista do ministro Gilberto Carvalho, o
editorialista convocou um saudosismo relativo às estruturas de organização dos protestos,
decorrente de alguns motivos que foram sutilmente apontados no texto por ele. Por exemplo,
quando afirma que outrora as lideranças eram “claramente identificadas” e “as autoridades
poderiam chamar para uma conversa” (ESTADO, 2013c, p. A3). Além disso, os movimentos
sociais possuíam um “aparato de segurança pronto a reprimir, não raro a porretadas, os
companheiros de viagem que, por palavras ou atos, se desgarrassem do roteiro político
traçado para a ocasião pela autodeclarada vanguarda do proletariado” (ESTADO, 2013c, p.
A3). O atravessamento do passado no presente dos protestos fez com que o leitor, projetado
no e pelo texto, reconhecesse que os traços do que se vê e lê sobre as manifestações de rua em
junho de 2013 se diferenciasse dos de outros modelos de protesto, mas de forma negativa.
Logo em seguida, o próprio editorialista do Estado expõe essa mudança:
Os velhos tempos já se foram tarde. E a última coisa a esperar de passeatas
“horizontais”, sem estrutura hierárquica preestabelecida, como as que se
propagam pelo País – e que outrora a ortodoxia do Partidão rotularia com desdém
de “espontaneístas” –, seria uma falange capaz de impor o respeito às cláusulas
pétreas do movimento: nada de partidos, nada de violência. No primeiro caso, o
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controle tem funcionado. Sumiram por bem, pelo menos em São Paulo, as bandeiras
das agremiações ultrarradicais, como PSTU e PCO. Já o caráter pacífico dos
protestos não havia como defender (ESTADO, 2013c, p. A3, grifos nossos).

A percepção do editorial do dia 20 de junho de 2013, do Estado, de que os protestos
das Jornadas de Junho são diferentes dos anteriores, faz com que, mais uma vez, as
expectativas sobre a figurativização do ator manifestante de rua sejam disforizadas. De
acordo com o excerto, diferentemente dos velhos tempos, as “passeatas ‘horizontais’, sem
estrutura hierárquica preestabelecida” (ESTADO, 2013c, p. A3), dizem-se apartidárias e, por
isso, “sumiram por bem, pelo menos em São Paulo, as bandeiras das agremiações
ultrarradicais, como PSTU e PCO” (ESTADO, 2013c, p. A3), mas o caráter pacífico dos
protestos é ilusório. O editorialista constrói o efeito de sentido de mentira (parece, mas não é)
para o corpo actorial do manifestante de rua, pois, no fazer crer do editorialista, os
manifestantes apregoam a não violência, mas o que se viu nas ruas durante as manifestações
foi a violência, na perspectiva do narrador-editorialista.
Embora haja o reconhecimento de que as estruturas de organização das manifestações
de rua se alteraram, o editorial do Estado, de 20/06/2013, insistiu na temática da violência.
Mas, dessa vez, o editorialista não tratou o ator manifestante de rua como uma massa
homogênea em que uma característica poderia servir para todos os que participaram do
protesto. Houve ocorrências pontuais em que o editorialista distinguiu, pelo menos, dois tipos
de manifestantes:
Os arruaceiros berravam “sem moralismo”, e “sem burguesia”. A ampla maioria
civilizada não conseguiria, tampouco, enfrentar os grupos que se puseram a
vandalizar ou a saquear as lojas de departamentos das proximidades (ESTADO,
2013c, p. A3, grifos nossos).

Nesse trecho, sob a perspectiva do actante narrador, nem todos os manifestantes foram
considerados arruaceiros, uma vez que existiu “a ampla maioria civilizada”, de um lado, e, de
outro, “os grupos que se puseram a vandalizar ou a saquear as lojas de departamento das
proximidades” (ESTADO, 2013c, p. A3). O modo de construir a notícia foi bem diferente do
editorial do dia 13/06/2013, em que se afirmou, sem exceções, “os baderneiros que o
[protesto do dia 11/06/2013] promovem ultrapassaram, ontem, todos os limites” (ESTADO,
2013a, p. A3).
O mesmo ator do enunciado, o manifestante de rua, foi conotado diferentemente em
dois momentos distintos das Jornadas de Junho de 2013 pelo editorialista do Estado. No seu
início, há um perfil de manifestante de rua mais homogêneo e inclinado ao papel de adjuvante
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em relação aos contratos fiduciários afirmados pelo editorialista. E, depois da revogação do
aumento da tarifa de transporte público em São Paulo-SP, existe um perfil mais heterogêneo,
com o simulacro de bons e de maus sujeitos, na perspectivação do sujeito enunciador,
projetada na voz do narrador. Com isso, há o estímulo das formações ideológicas afins à
manutenção da ordem e do statu quo, em oposição à desordem e ao avanço/desenvolvimento
de outros paradigmas políticos e sociais.
Portanto, as noções de adjuvante e de oponente dão respaldo para os papeis temáticos
acolhidos ou rejeitados pelo fazer crer. Conforme explica Barros (2001, p. 111), o fazer-crer
formulado em termos actanciais na sintaxe narrativa “deve ser considerado como a
convocação de auxiliares do sujeito ou do antissujeito – adjuvantes ou oponentes – para que
cumpram programas narrativos de uso: atribuam competência ao sujeito ou realizem, em seu
lugar, fazeres necessários ao programa de base”. Por isso, o ator do enunciado manifestante de
rua, ao assumir o papel de adjuvante ou o de oponente nos programas de uso, reforça o fazer
crer do sujeito enunciador, servindo, portanto, como instrumento para o processamento dos
valores do contrato fiduciário.
Quando o ator manifestante de rua favorece os valores presentes nos contratos
fiduciários enunciativos, ele é euforizado. Nesse sentido, ele é adjuvante dos valores
promovidos nos contratos enunciativos. Por outro lado, quando ele obstaculiza os valores dos
contratos enunciativos, o manifestante é disforizado. Nesse caso, ele é oponente dos ideais de
mundo valorizados pelos contratos enunciativos.
No editorial da Folha, do dia 20/06/2013, também se apreendem essas relações, pois
se nota a variação na percepção judicativa sobre o ator manifestante de rua. O ator
manifestante de rua foi constituído por uma maior heterogeneidade de grupos sociais do que
se previa anteriormente, isto é, nas edições anteriores. Isso corrobora para uma maior
oscilação na axiologização sobre o ator do enunciado manifestante de rua. Pode-se apreender
essa ideia no seguinte trecho:
De um lado, a truculência policial verificada na quinta-feira passada despertou
largos contingentes da classe média para o movimento. De outro, novos e repetidos
atos de vandalismo se registraram. Entre o excesso e a omissão policial, o comando
do Estado parecia oscilar, incapaz de definir-se quanto à alternativa de menor custo
eleitoral (FOLHA, 2013c, p. A2, grifos nossos).

Nesse excerto, o editorialista contrapõe dois lados dos protestos de junho e dois tipos
de manifestantes: de um lado, os manifestantes oriundos da classe média, indignados com a
truculência policial (o ator manifestante de rua recebe, nesse caso, o papel de adjuvante); de
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outro, aqueles que registravam novos e repetidos atos de vandalismo durante os protestos (o
ator manifestante de rua reveste-se, nesse outro caso, do papel de oponente).
Além disso, pode-se apreender ainda nesse trecho que o editorialista enfatizou o
caráter oscilante das decisões das autoridades e das atuações policiais durante as
manifestações. Isso aponta para o caráter imprevisível das Jornadas de Junho de 2013 sob a
percepção do narrador deste texto. Essa característica reverbera sobre os próprios atores do
enunciado, no caso, o manifestante de rua.
A imprevisibilidade do fenômeno das ruas em junho de 2013 foi narrado pelo próprio
editorialista da Folha nos seguintes trechos dessa edição do dia 20/06/2013:
Haddad tornou-se, naturalmente, um alvo preferencial do movimento após anunciar
decisão que, pela lógica administrativa, nada mais era do que um ato de rotina,
apesar de seu caráter impopular. A prefeitura confiou, e tinha motivos para isso, na
possibilidade de que os protestos pudessem esgotar-se sem maior esforço de
negociação. Pressionado, o prefeito paulistano terminou obrigado a rever uma
medida que apresentava como positiva – o reajuste revogado em São Paulo, afinal,
ficara abaixo da inflação (FOLHA, 2013c, p. A2, grifos nossos).
PT e PSDB se veem lado a lado, como faces da mesma moeda, diante de uma
sensação de inconformismo geral. Nenhuma agremiação política parece dar conta,
por enquanto, de fenômeno tão multifacetado e amplo (FOLHA, 2013c, p. A2, grifos
nossos).
Até o Congresso dá sinais de incômodo com a revolta. Cogita acelerar a votação de
projeto para desonerar os transportes urbanos. Políticos tradicionais sentem a
exigência de reinventar-se, mas para tanto as manifestações ainda não parecem ter
força bastante (FOLHA, 2013c, p. A2, grifos nossos).

No primeiro excerto, o editorialista descreveu que o aumento da tarifa de transporte
público era, embora impopular, um ato de rotina que fora negociado abaixo da inflação. Outro
fato indicava que as manifestações pareciam, em seus primeiros atos, pequenas e com pouca
adesão. Essa conjuntura não foi suficiente para conter as Jornadas de Junho, como observa o
editorialista, pois, “pressionado, o prefeito paulistano terminou obrigado a rever uma medida
que apresentava como positiva” (FOLHA, 2013c, p. A2). Com isso, o editorial confirmou que
a ocorrência das manifestações de junho rompeu com a lógica implicativa da rotina
administrativa.
A lógica concessiva supostamente constituinte das Jornadas de Junho de 2013 foi
observada também na esfera política. De acordo com o segundo excerto, nenhum dos grandes
partidos do governo ou outra agremiação conseguiram “dar conta, por enquanto, de fenômeno
tão multifacetado e amplo” (FOLHA, 2013c, p. A2). A conotação do ator manifestante
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ganhou novos matizes na percepção do editorialista da Folha, uma vez que, pontualmente, foi
atravessada por expectativas de transformação política.
Se, no editorial do Estado, o sujeito da enunciação voltou ao passado para entender as
Jornadas de Junho, no editorial da Folha, esse sujeito se projetou para o futuro a fim de
compreendê-las. É por isso que, no terceiro excerto, o editorialista da Folha citou as possíveis
ações que o Congresso cogitava realizar para responder às demandas dos manifestantes.
Naquele momento, o ator manifestante de rua foi percebido como sujeito que possui força
para gerar mudanças nas políticas tradicionais, embora o editorialista tenha atenuado essa
previsão ao afirmar que “as manifestações ainda não parecem ter força bastante” (FOLHA,
2013c, p. A2).
Observados os seis editoriais, é possível afirmar que temos a presença de um ator
coletivo manifestante de rua. Nesse caso, o esquema dessa figura foi construído sob o tema da
violência. A temática foi associada ao ator do enunciado manifestante de rua, mesmo quando
este foi protagonista da revogação do aumento da tarifa do transporte público. A impregnação
do tema da violência foi confirmada principalmente pela figura do vandalismo. Com isso, o
ator manifestante de rua foi chamado pejorativamente, por diversas vezes, de baderneiro,
arruaceiro, dentre outros termos.
A hipótese que lançamos é a de que o ator coletivo depende pouco de um fato concreto
para se instituir figurativamente. Surge de forma esquemática por meio da reiteração de
valores e valências. No caso do ator manifestante de rua, nos editoriais, a narrativa sancionouo, sobretudo, como um oponente articulado à obstrução dos valores dos contratos fiduciários
enunciativos. Os sujeitos-manifestantes não acataram o aumento da tarifa de transporte
público abaixo da inflação e foram protestar, não se deixando abater pela repressão policial ao
continuar os atos de protesto. É uma performance inadequada aos valores ideológicos do
capital e do lucro. Por isso, os ator manifestante de rua é construído discursivamente como
um actante oponente, pois é contrário aos valores em processamento nos contratos fiduciários
do sujeito enunciador-jornal.
O sujeito-manifestante foi discursivizado como aquele que se confrontou com os
policiais, com as autoridades. Nas primeiras edições, os dois jornais em seus editoriais
criticaram abertamente a atuação do sujeito-manifestante, pois ela impedia o direito de ir e vir
de milhões de pessoas, ferindo os contratos fiduciários asseverados pelo destinador-julgador
jornal com determinados segmentos da sociedade, os detentores do capital. Depois, a crítica
foi dividida entre os manifestantes violentos e os policiais truculentos. Nos editoriais
posteriores, falando sobre a revogação do aumento da tarifa, os manifestantes tiveram o
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esquema de seu ator coletivo ampliado para um perfil mais heterogêneo e mais complexo.
Todavia, o tema da violência continuou associado a eles e, com essa temática vigorante, a
narrativa de sujeito oponente se fortaleceu, mesmo havendo elementos atenuantes nas edições
dos dias 15 e 20 de junho de 2013.
De acordo com as marcas da enunciação depreendidas nos editoriais, há aí um mínimo
de estesia e um máximo de contexto pragmático (VOLÓCHINOV, 1976). A estesia como
fratura do cotidiano (GREIMAS; FONTANILLE, 2014; GREIMAS, 2017) não tem como se
manifestar em plenitude no corpus dos editoriais, uma vez que a consciência do ator da
enunciação domina tudo e a todos, com uma forte meta persuasiva sendo construída parágrafo
a parágrafo. A noção de gradação da estesia vem da obra Corpo e estilo, de Discini (2015a).
Essa conjuntura é ainda reforçada pela máxima presença do contexto pragmático, isto é,
construída discursivamente mais próxima dos fatos e dados decorrentes das paralisações
geradas pelos atos de protesto mobilizados pelo MPL. Com isso, a perspectiva do observador
social, reiterada pela meta persuasiva do jornal, reforça a projeção do ator coletivo e viceversa.
Tem-se, desse modo, uma relação recíproca. Primeiramente, porque é pelo olhar do
editorialista que o ator do enunciado manifestante de rua se caracteriza e se manifesta. Em
segundo lugar, não se pode dizer que isso seja uma ocorrência pura e simplesmente
linguística, pois ela é também um fenômeno sócio-histórico que se instaura na linguagem pelo
interdiscurso, retomado e transformado na cena da enunciação (MAINGUENEAU, 2007).
Desse modo, a permanência ou a iteratividade de temas e figuras na descrição do ator
manifestante de rua não se devem apenas e somente ao fato de que aconteceram depredações
e atos de vandalismo durante os protestos de junho de 2013. Elas também decorrem da
própria construção discursiva de elementos privilegiados pelo sujeito da enunciação dos
textos em seu modo de predicar e descrever os fenômenos do mundo factual.
Por outro lado, esses elementos apreciados pelo sujeito da enunciação não se devem
somente a sua subjetividade, visto que constituem traços discursivos que, como se percebe,
não se encontram em um ou dois dos editoriais selecionados, mas em sua maioria. Isso
destaca, pela recorrência em dias diferentes e em momentos distintos de desdobramento do
fenômeno das Jornadas de Junho de 2013, que esses elementos são constitutivos de um
esquema, no caso o esquema do ator coletivo que se manifesta pela e na textualização do ator
do enunciado manifestante de rua.
O que constatamos nessa análise dos editoriais como elementos característicos do ator
coletivo que se funda nas sendas discursivas do ator do enunciado manifestante de rua é que
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ele está sendo narrativamente constituído como um adjuvante ou um oponente dos contratos
enunciativos. A depender da relação que esse actante estabelece com os valores processados
nos contratos fiduciários, ele recebe diferentes papéis narrativos. Esses papéis fazem parte dos
programas de uso que amparam o programa de base do jornal. “Na base da construção
recorrente do valor do ‘valor’, está uma direção ideológica. É assim que se constrói a voz, o
corpo, o caráter, supostas representações figurativas e éticas de uma totalidade” (DISCINI,
2009a, p. 63). Desenvolvendo essa premissa de Discini (2009a), é também desse modo que se
constrói o ator coletivo manifestante de rua.

2.3 DISTINTAS ESTRATÉGIAS DE CONSTRUÇÃO DO PONTO DE VISTA NA
ENUNCIAÇÃO DOS TEXTOS70
Durante as Jornadas de Junho, vários foram os modos de tratar estética e eticamente o
ator do enunciado manifestante de rua. A militante Judensnaider e outros membros do MPL
relataram que, a partir do dia 14 de junho de 2013, “depois de terem participado ativamente
da campanha por mais rigor na repressão aos manifestantes, os grandes veículos de
comunicação são agora levados a reportar a escalada da violência policial da qual os protestos
foram alvo” (JUDENSNAIDER et al., 2013, p. 104). Para examinar esse momento de
instabilidade da opinião pública e midiática sobre os atos de protesto promovidos inicialmente
pelo MPL, buscamos neste tópico investigar como a figura do manifestante de rua foi
construída na mídia impressa, segundo o gênero reportagem, nas publicações dos dias 20 e 23
de junho de 2013 do Estado e da Folha.71
Na reportagem I (ESTADO, 2013d), a cronologia criada textualmente pelo Estado
manifesta um sujeito cognitivo-perceptivo que se ampara em uma estratégia particularizante,
conforme a proposta de Fontanille (1999). Segundo essa orientação, o ato perceptivo desse
tipo de ponto de vista isola o objeto percebido. Nesse prisma, as manifestações de rua e seus
respectivos participantes são dados a ver em uma determinada perspectiva, que não é
exaustiva, nem total, conforme propõe Fontanille (1999). É um recorte de mundo
assumidamente parcial, como se observa no seguinte segmento verbo-visual da reportagem I:

Desdobramos as problematizações apresentadas em Costa (2017a).
A única exceção desse escopo temporal é a segunda reportagem da Folha que foi publicada dentro da revista
São Paulo. Este é um suplemento do próprio jornal com periodicidade semanal, portanto sua temporalidade de
referência é maior do que as outras reportagens selecionadas, cobrindo o período de 23 a 29 de junho de 2013.
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Figura 4 – Segmento verbo-visual da reportagem I72

Fonte: Fotos de Marcos Farrell/Estado e Montagem de Estado (ESTADO, 2013d, p. A24-A25).

A figura 4 possui uma fotomontagem em que se articulam várias imagens em
diferentes enquadramentos, desde a cena aproximada do manifestante com a máscara de
oxigênio ao centro, até o plano médio em que um manifestante encapuzado está em disparada,
ao fundo na porção central. A composição da fotomontagem indica que esses procedimentos
não são gratuitos, pois foram criados a fim de confirmar determinado efeito de sentido. Os
segmentos, tanto o verbal quanto o visual, criam um efeito de referencialização na semiose do
texto, corroborados pelo estilo de gênero e pelo estilo autoral (DISCINI, 2015a). Os efeitos de
sentido produzidos pelo texto podem convergir para ou divergir dos fatos ocorridos – eis a
autonomia da natureza da linguagem. Na análise desse segmento verbo-visual e nas dos
demais, vamos explorar os mecanismos de produção do sentido desses efeitos de
referencialização na semiose dos textos.
Para capturar a produção dos efeitos de sentido, é necessário explorar,
metodologicamente, cada um desses segmentos em separado: o visual e o verbal. Contudo, no
nível da manifestação, a significação do texto sincrético ocorre de maneira conjunta, isto é, a
parte do visual e a do verbal fazem sentido quando estão juntas, por isso são intrinsecamente
associadas. Separar o segmento visual do verbal constitui apenas uma maneira metodológica
de perscrutar o texto sincrético a fim de verificar como se produz o sentido em cada uma das
linguagens, pois há uma solidariedade entre a função semiótica e seus dois funtivos,
expressão e conteúdo. Como explica Hjelmslev (2009, p. 54), “não poderá haver função
semiótica sem a presença simultânea desses dois funtivos, do mesmo modo como nem uma
expressão e seu conteúdo e nem um conteúdo e sua expressão poderão existir sem a função
semiótica que os une”.
72

Essa imagem encontra-se ampliada no anexo C.1.1 (p. 383).
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Na porção visual, destacam-se três partes significativas por meio da clássica regra dos
terços73. Existem, pelo menos, três núcleos de atração visual e cada um deles distingue uma
parte da imagem. Uma parte está ao centro, outra, à esquerda e a última, à direita, todas bem
definidas pelos contornos e pelas cores, bem como pela espacialidade. Em relação aos
volumes e às cores, há a predominância de um número maior de figuras coloridas nas laterais
e o sombreamento no fundo vazado delas. Já no centro, as figuras são mais escurecidas e o
fundo é composto pela imagem de uma estação de metrô em chamas. Os espaços também
estão preenchidos por multidões nas porções laterais e a parte central por manifestantes
específicos. Temos a percepção do movimento das figuras: concentração nas porções laterais;
mais esvaziamento ao centro.
Corrobora essa configuração a estrutura actorial das imagens. Há uma dinâmica de
sujeitos mobilizados nos dois lados da fotomontagem, enquanto que, ao centro, têm-se
recortes de distintos atores em cenas singulares. Na porção central, um sujeito, por exemplo,
está em disparada; um outro, mascarado, encontra-se parado e observando; e um terceiro, em
primeiro plano, respira por meio de uma máscara de oxigênio.
As relações entre as categorias do plano da expressão – em especial, a eidética, a
cromática e a topológica – confirmam a presença de três núcleos diferentes de atração e de
significação. Em cada um deles promulgam-se distintas relações entre figura e fundo: ora há a
predominância de uma totalidade de figuras humanas em ações coletivas (como nas porções
laterais), ora mais figuras humanas em ações particulares (como na parte central). Essa tríade
visual confirma o que se diz no verbal, especialmente no enunciado do subtítulo: “As três
faces do movimento nas ruas” (ESTADO, 2013d, p. A 24).
Destaca-se que o enunciador preferiu a fotomontagem que, em princípio, tem um
efeito de sentido de ilusão (parece, mas não é) à fotografia, a qual possui, em geral, maior
proximidade com o efeito de verdade (ela parece ser, e é). Quais seriam as razões para essa
predileção? Levantamos algumas hipóteses.
Primeiramente, o enunciador, com a fotomontagem, pode emparelhar diferentes
momentos dos protestos com diversos tipos de manifestantes em múltiplos lugares. O
Para maiores esclarecimentos sobre a regra dos três terços, consulte as obras de Webb (2014) e Sousa (2002).
Em geral, a regra de três terços diz respeito a um exercício visual, no qual o enunciador do texto – o fotógrafo, o
web designer ou outro profissional responsável pelo tratamento da imagem – divide, mesmo que seja
mentalmente, em três terços verticais e horizontais o visor da câmera ou o ecrã da imagem a ser tratada para
obter um total de nove quadrados. Por meio dessa grelha virtual, as quatro esquinas do quadrado central revelam
os quatro pontos principais de atração da imagem, isto é, são as zonas visuais onde devem estar posicionados os
elementos mais atraentes a fotografar ou a se destacar na imagem. O uso dessa regra dos três terços revela, seja
durante o processo de captura, seja depois durante a avaliação da imagem, os pontos de atração mais salientes de
qualquer enunciado visual (fotografia, fotomontagem, anúncio publicitário, dentre outras possibilidades).
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multifocamento que captura diversos e distintos aspectos espaço-temporais e actoriais não
seria possível em uma fotografia simples. Em segundo lugar, a fotomontagem foi dividida em
três núcleos temáticos, cada um com seu ponto de atração visual distinto no primeiro plano:
no primeiro, encontra-se um manifestante, enrolado com a bandeira nacional, empunhando
um cartaz; no segundo, um manifestante com máscara de oxigênio; no terceiro, diversos
manifestantes tremulando bandeiras de partidos de tendência ideológica de esquerda. 74 Os três
núcleos temáticos dificilmente seriam construídos em uma fotografia simples, devido às suas
limitações de foco, ângulo, perspectiva, dentre outros aspectos técnicos. Em terceiro lugar, a
fotomontagem permitiu ao enunciador respaldar seu poder fazer e seu poder saber, uma vez
que ele pode ver e saber tudo ao mesmo tempo, em diversos espaços, com diferentes atores
em ação.
Eis aí a emergência e a dominância da “verossimilhança externa”, noção bakhtiniana
(BAKHTIN, 2010a; 2010c, 2010d) que trata do efeito de sentido do que é vivido
biograficamente – diferentemente da “verossimilhança interna” que promove o avesso ao
biografável (BAKHTIN, 2010a, p. 274-292). Compreende-se esse efeito por meio da
intervenção contundente do enunciador na arquitetônica do texto, em termos bakhtinianos.
Com isso, o grau de presença do contexto pragmático ascende, e a estesia, por sua vez, decai.
Em termos semióticos, quanto mais presa aos gestos persuasivos, menor é a estesia, pois há
menos possibilidade de fusão sensorial do sujeito com o objeto, menor é a probabilidade de
unicidade da experiência e, portanto, é quase nula a esperança de uma futura conjunção total
entre enunciatário-leitor e objeto estético, retomando conceitos de Greimas (2017). Portanto,
tensivamente, tem-se uma menor intensidade (sensível) e, consequentemente, nesse caso, uma
maior extensidade (inteligível).
O enunciador escolheu a fotomontagem, pois ela comprova a competência de quem a
enuncia. Ao montar uma cena que nunca poderia ser fotografada, visto que retrata diferentes
tempos e espaços simultaneamente, o enunciador prova que pode, sabe e faz saber os fatos em
diferentes perspectivas. Eis o motivo de fazer uma fotomontagem irreal para retratar o real,
pois o enunciador, ao recriar visual e concomitantemente as várias facetas dos
Os termos esquerda e direita são empregados, geralmente, para designar diferentes correntes ideológicas e
políticas. A distinção entre as correntes ideológicas de esquerda e de direita surgiram durante a Revolução
Francesa, de 1789, e se fortaleceram com o subsequente Império de Napoleão Bonaparte. Atualmente, são
termos que servem para o enquadramento de ideologias e de partidos políticos: a esquerda tende para o
igualitarismo, o utopismo, o otimismo antropológico; e a direita, para o direito à diferença, o nacionalismo, o
pessimismo antropológico (cf. BOBBIO, 2011). Embora esquerda e direita sejam, por vezes, apresentadas como
lados opostos, cada indivíduo ou grupo pode assumir uma posição mais à esquerda numa matéria e, noutras
ocasiões, uma postura mais de direita.
74
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acontecimentos, demonstra saber o que ocorreu e o faz saber em suas diversas versões, das
quais ele selecionou algumas. Isso corrobora uma estratégia particularizante (FONTANILLE,
1999), uma vez que a seleção de imagens e a organização de determinados pontos de atração
visual instauraram o detalhamento de certos aspectos privilegiados pelo sujeito cognitivoperceptivo que, ao construir o objeto percebido, retoma apenas algumas de suas partes, de
modo não exaustivo.
Confirma-se uma “verossimilhança externa” exacerbada, porque ela é colaborada pelo
contexto pragmático (VOLÓCHINOV, 1976; BAKHTIN, 2010a) cada vez mais presente no e
pelo texto. É a proximidade com a ocorrência pragmática das Jornadas de Junho de 2013 que
ressignifica o conjunto das imagens que compõem a fotomontagem da reportagem I. Sem essa
ocorrência, dificilmente poderíamos inferir sentido a esse conjunto tão heterogêneo de cenas:
uma multidão verde-amarela; um metrô incendiado, rodeado de pessoas mascaradas; uma
manifestação com bandeiras de partidos de esquerda.
Nesse texto, predomina, no olhar do sujeito cognitivo-perceptivo, um objeto percebido
singularizado. A fotomontagem é seletiva, pois organiza e hierarquiza o que o ponto de vista
do enunciador deixar ver. Os recursos da fotomontagem digital fortaleceram a presença
sensível do sujeito da enunciação. Foram esses recursos que permitiram ao enunciador
recortar diferentes cenas e organizá-las conforme o seu desejo. As possibilidades da fotografia
digital ampliam as potencialidades de atuação do enunciador na construção de seu texto se
comparado, por exemplo, a um fotógrafo que possui somente a sua lente objetiva.
A fotomontagem resultante desses recursos realizou uma triagem cada vez maior dos
valores de universo (FONTANILLE; ZILBERBERG, 2001): de todas as cenas e fatos
possíveis das manifestações populares das Jornadas de Junho de 2013, escolheram-se apenas
três vieses. Com isso, o enunciador-manipulador confirma visual e tensivamente sua escolha
enunciativa de apresentar somente três facetas do movimento das ruas, dosando o impacto e a
tonicidade pelo que mostra ao seu enunciatário-leitor.
Na parte verbal, o título do lide “Alimentados online, de um sentimento social difuso,
atos foram bem além da luta por menos R$ 0,20” (ESTADO, 2013d, p. A25) foi segmentado
pelo uso da vírgula. A inversão sintática do período topicaliza respectivamente o adjunto
nominal “Alimentados online” e o complemento nominal “de um sentimento social difuso”.
Com isso, pelos recursos de topicalização no plano da expressão, referendou-se um
posicionamento axiológico do enunciador no plano do conteúdo, uma vez que essa maneira de
enunciar levou o enunciatário a apreciar o objeto visado antes de ter sido enunciado. Antes se
julgou o objeto, depois o apresentou.
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O título confirma, ainda, um ponto de vista não conclusivo sobre o objeto visado,
embora já tivesse uma ideologia formada sobre ele. É possível observar esse fato pelo uso da
expressão “bem além”, um dêitico que suspende os marcadores da enunciação, o aqui e o
agora, projetando-os para um lugar distante, do não aqui, e em um tempo do então, do não
agora. Esse movimento dêitico, o enunciador projetou sobre a expressão “luta por menos
R$0,20”, induzindo à crença de que essa luta foi muito além do que o enunciatário sabia. Por
isso, o enunciador referendou seu dito pelo seu modo de dizer, enfatizando que sua
explanação não seria exaustiva, devido ao seu recorte de “Três faces do movimento das ruas”
(ESTADO, 2013d, p. A24).
O subtítulo é, portanto, promotor da visão de mundo do enunciador-manipulador. O
enunciado concentrou os fatos ocorridos nas manifestações a apenas três faces que são
aquelas que o enunciador-jornal (re)conhece e dá a (re)conhecer ao enunciatário-leitor. Essas
articulações, mais uma vez, reforçam a estratégia particularizante.
O texto do lide foi dividido pelo enunciador em dois parágrafos. Nessa parte, o
enunciador fez uma retrospectiva dos protestos ocorridos até aquele momento. Observamos
como o enunciador nomeia distintamente o ator manifestante de rua em cada um dos atos que
enumera e salienta uma reação afetiva frente a cada estágio dos protestos:
1º e 2º atos: As duas primeiras passeatas causaram espanto, quando jovens pararam
a Avenida Paulista e a Marginal Pinheiros sem medo do Batalhão de Choque da
Polícia Militar.
[...]
3º ato: No terceiro protesto, o quebra-quebra dos anarquistas que formavam a tropa
de choque dos protestos na Avenida Brigadeiro Luís Antônio e o quase linchamento
de um policial causaram indignação
[...]
4º, 5º e 6º atos: O excesso da reação da PM na quarta passeata, onde sobraram balas
e pancadas para todos os lados, levou multidões às ruas nos dois atos seguintes
(ESTADO, 2013d, p. A25, grifo nosso).

O “espanto” é projetado no primeiro excerto. É o juízo moralizante do enunciador que
produz esse sentido. O mesmo acontece para a “indignação” presente no segundo excerto.
Além disso, o “excesso da reação da PM”, relatado no último excerto, também se confirma
por meio da predicação valorativa do enunciador sobre os atos do ator do enunciado PM. Há,
nesses trechos, muito mais moralização do que sensibilização, utilizando termos da semiótica
das paixões (GREIMAS; FONTANILLE, 1993), uma vez que o observador social, construído
pelas modalidades deôntica (dever fazer) e alética (dever ser) implicadas na enunciação
enunciada, é constantemente evocado pelo enunciador para confirmar seus valores judicativos
sobre os afetos do enunciatário.
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A construção tímica sobre os atos de protestos se intensifica na segunda e terceira
partes que dividem o segundo parágrafo. Nesse momento, foram descritas as duas
manifestações populares que ocorreram no sexto dia de protestos: uma na Avenida Paulista, a
outra, no centro de São Paulo-SP. Para cada uma, suscitam-se emoção e moralização
diferentes. Nos trechos selecionados, verificamos como o enunciador nomeou os participantes
das manifestações com o recurso do itálico, e quais são as paixões que ele promoveu sobre
estes e sobre as manifestações como um todo, por meio do sublinhado:

Manifestação na Avenida Paulista:
Na Avenida Paulista, estava a maioria dos manifestantes, cerca de 30 mil pessoas,
que representavam o lado festivo e pacífico do movimento. Bandeiras do Brasil,
símbolos e roupas brancas, verdes e amarelas simbolizavam o ambiente festivo e
pacífico (ESTADO, 2013d, p. A25, grifos nossos).
Manifestação no centro de São Paulo-SP:
No centro da cidade, os anarquistas urbanos, boa parte deles pichadores, abusaram
da destruição de bens públicos e privados na tentativa de pressionar os políticos a
ouvir o barulho dos destroços e das bombas nas ruas. A confusão, que durou três
horas sem a intervenção da Polícia Militar, abriu espaço para a ação dos
saqueadores, que aproveitaram para furtar bens das lojas atacadas (ESTADO,
2013d, p. A25, grifos nossos).

Os dois segmentos se contrapõem diametralmente: em um, impera a festa e a paz; no
outro, a destruição e a confusão. No primeiro, o enunciador euforizou as manifestações em
dois momentos seguidos, afirmando que o movimento foi “festivo e pacífico”, nomeando seus
participantes como “a maioria”, quantificando-os em “cerca de 30 mil” (ESTADO, 2013d, p.
A25). No segundo, o enunciador disforizou os manifestantes, nomeando-os de “anarquistas
urbanos” e afirmando que: “boa parte deles [são] pichadores” (ESTADO, 2013d, p. A25).75
Além disso, atribuiu a eles a autoria “da destruição de bens públicos e privados”, dotando-os,
ainda, de uma intencionalidade de “pressionar os políticos a ouvir o barulho dos destroços e
das bombas nas ruas” (ESTADO, 2013d, p. A25).
O último segmento destacado é um jogo retórico: “ouvir o barulho” (ESTADO, 2013d,
p. A25). O enunciador utilizou-o para demonstrar o quanto foi absurda e paradoxal a atuação
Essa disforia do ato de pichação e, consequentemente, de seu praticante, o pichador, não é isolada por parte do
jornal do Estado. É uma conotação, inclusive, prevista no dicionário vernáculo do Português Brasileiro. No
Dicionário eletrônico Houaiss de língua portuguesa, temos a seguinte entrada para a derivação em sentido
figurado, em uso informal, do vocábulo pichação: “crítica a alguém ou a algo, a malévola” (HOUAISS, 2014).
Lembramos que o termo malévolo, pelo mesmo dicionário, significa: “1. que ou aquele que tem má índole; mau;
2. Que ou o que causa malefício por ser pernicioso” (HOUAISS, 2014).
75
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desse segundo grupo de manifestantes: argumentar politicamente com o uso da violência e da
destruição de bens públicos e privados. Essa foi a ideologia que o enunciador projetou
timicamente no enunciado, pois criou o pivô passional que desacredita os manifestantes do
centro em favor dos manifestantes “do lado festivo e pacífico” (ESTADO, 2013d, p. A25)
presentes na Avenida Paulista.
Todos esses recursos demonstram, mais uma vez, que a enunciação enunciada, agora
pelo verbal, produz no enunciado uma estratégia particularizante. Seja pelo que se diz, seja
como se diz, o sujeito da enunciação restringiu o seu ponto de vista, pois o enunciador
selecionou determinados fatos em detrimento de outros e apontou isso tanto no título como no
seu modo de dizer nos parágrafos analisados.
Em linhas gerais, novamente, percebe-se que o encontro entre o contexto pragmático e
o texto é gerido argutamente pelo sujeito da enunciação com base nas relações dialógicas, as
quais constroem e retomam distintos e diversos discursos. Nessa conjuntura, o ator do
enunciado é contundentemente o que o ator da enunciação dá a saber e a ver. O sensível decai
em favorecimento do inteligível: quanto mais se constrói eticamente o ator do enunciado,
mais esteticamente ele é empobrecido, uma vez que não se fala com ele, mas fala-se sobre ele.
O ator do enunciado manifestante de rua é objeto do discurso do ator da enunciação e,
consequentemente, de sua axiologia e ideologia. Isso não quer dizer que o objeto seja
despersonalizado, no sentido de que perde as marcas de pessoa. Pelo contrário, esse
tratamento faz com que o objeto do discurso, no caso o ator do enunciado manifestante, fique,
cada vez mais, com marcas da enunciação do ator da enunciação, sendo, portanto, enriquecido
tematicamente pela axiologia e pelo julgamento da voz delegada do narrador, que é um
destinador-julgador do sujeito manifestante de rua, avaliado como um oponente ou um
adjuvante dos valores processados nos contratos enunciativos entre o sujeito enunciadorjornal e as formações ideológicas e discursivas afins.
Os recursos de interferência da ideologia, pressuposta à instância da enunciação, na
construção discursiva do enunciado se repetem em outras partes da reportagem I, que possui
diversos segmentos verbais. Dentre eles, destacamos um conjunto composto pelos três
maiores enunciados verbais, os quais possuem os seguintes títulos: (a) “Pichadores foram
protagonistas no quebra-quebra do centro”, de Manso (2013); (b) “Clima festivo reúne várias
tribos na Paulista”, de Zanchetta e Manso (2013); e (c) “Por trás dos saques, moradores de
rua, viciado e trabalhador”, de Rodrigues (2013). Cada um desses textos reproduz uma das
duas perspectivações do enunciador desenvolvidas no segundo parágrafo analisado: o lado
festivo e pacífico encontra-se predominantemente no segmento verbal nomeado como (b), e o
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lado destrutivo das manifestações está dominantemente desenvolvido nos segmentos textuais
intitulados (a) e (c).
Preponderam entre os segmentos textuais, de maneira geral, as notícias de
axiologização disfórica sobre as manifestações e seus participantes. É possível perceber que
um maior espaço é atribuído a perspectivação disfórica em comparação à porção dada para o
tratamento eufórico dos protestos, já que, na distribuição dos segmentos textuais, dois se
posicionam contra, e um, a favor. Constatamos isso no quadro 4, em que comparamos como o
enunciador nomeia e caracteriza o ator do enunciado manifestante de rua nos três segmentos
textuais:
Quadro 4 – Figurativização do ator manifestante na reportagem I
Segmentos
textuais
Figuras do
discurso mais
gerais
Figuras do
discurso mais
específicas













(a)

(b)

(c)

Pichação

Festa

Furtos

“pichadores”
“protagonistas no
quebra-quebra”
“anarquistas
urbanos”
“tropa de choque
responsável por
violentos protestos
pela redução da
tarifa”
“jovem com rosto
coberto”
“massa de
anarquistas
urbanos”
“massa dos Black
Blocs”
“DNA anarquista
dos grupos de
pichadores”
“grupos”
“integrantes do
grupo”

























“tribos”
“imenso e colorido bulevar
da paz”
“depredadores”
“estudantes”
“Movimento Passe Livre”
“mascarados”
“imenso e colorido bulevar
pacífico”
“jovens se vendo e sendo
vistos pelas redes sociais
enquanto protestavam”
“bancários engravatados,
enfermeiras com bandeiras
do Brasil, professores,
ativistas de direitos
humanitários e jovens
engajados”
“os mais politizados e os
que estavam à frente dos
confrontos na semana
passada”
“Facebook de pernas”
“todo mundo”
“jovem”
“pessoas”
“reaça ou de esquerda”
“30 mil pessoas”
“manifestantes”
“bancário”
“protesto”
“de cara pintada e bandeira
nacional, a enfermeira”
“outros médicos e
profissionais que trabalham
em hospitais na região”























“morador de rua”
“viciado”
“trabalhador”
“anarquistas”
“manifestantes que
depredavam lojas”
“moradores de rua,
usuários de drogas e até
pessoas que saíram do
trabalho no centro e
aderiram ao grupo”
“várias pessoas”
“pessoas uniformizadas”
“outros”
“saqueadores”
“meninos de rua”
“moradores de rua”
“homem de origem
indiana, que havia
poucos minutos estava
no prédio da Prefeitura
tentando impedir o
vandalismo”
“um rapaz visivelmente
alcoolizado que deixava
uma loja”
“outro homem, também
embriagado”
“as pessoas que haviam
praticado os saques”
“baderna”
“61 pessoas”
“dois homens carregando
uma câmera de TV com
um símbolo da Rede
Record”
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“grupos de jovens de
diferentes classes sociais e
que queriam unir protesto e
azaração num ambiente de
festa”
 “os engajados do Passe
Livre”
 “ ‘mauricinhos’ e ‘coxinhas’
de todas as vertentes”
Fonte: Quadro comparativo feito com base na reportagem “Festa e Fúria”, de O Estado de São Paulo (ESTADO,
2013d, p. A24-25).


Consideramos o ator manifestante, discursivizado tanto como um indivíduo X, quanto
como um grupo composto pelos indivíduos X, Y e Z, pois ambas as possibilidades actanciais
podem assumir o papel semântico de sujeito que participa de manifestações de rua. Como
explica Greimas (2014, p. 69), “os papéis actanciais que definem a competência do sujeito
podem ser manifestados tanto pelo ator que corresponde ao próprio sujeito quanto por atores
disjuntos”. O que acontece em nosso corpus é a primeira possibilidade: o mesmo ator
apresentando diferentes e distintos papéis actanciais.
Nas estruturas actoriais do manifestante de rua, depreendemos a presença de um
esquema que é a constante dentro desse jogo de papéis actanciais. O esquema que está se
configurando, em nossa análise, é o de que o ator coletivo manifestante de rua pode
narrativamente ter o papel de oponente ou o de adjuvante dos valores processados nos
contratos fiduciários enunciativos estabelecidos entre o sujeito-enunciador (jornal/jornalista) e
determinados segmentos sociais (formações ideológicas e discursivas).
O ato de nomear foi selecionado para comparar os três segmentos textuais e observar
qual é a ideologia que prepondera sobre o ator manifestante, pois a linguagem não é neutra,
nem impessoal. Nomear é também predicar de modo apreciativo, visto que, estruturalmente, a
língua se articula pelas relações de seleção e de combinação dos signos e de seu sistema de
valor. Baseados nas nomeações, podemos ter acesso à construção dos simulacros e dos
objetos de valor privilegiados na semantização construída pelo sujeito da enunciação.
No quadro 4, a semantização é retomada por meio da construção da isotopia e, a partir
dela, depreendemos três redes isotópicas diferentes.76 Nas redes isotópicas, encontram-se
figuras do discurso mais gerais – pichação, festa e furtos, por exemplo –, bem como as mais
específicas – “protagonistas do quebra-quebra”, “engajados do Passe Livre”, “manifestantes
Para maiores esclarecimentos sobre o conceito de isotopia, consultar o estudo de Greimas (1966) e Lara
(2008). Conforme Greimas e Courtés (2008, p. 275-278), isotopia, inicialmente, designava unicamente a
iteratividade de classemas, depois passou a se definir como uma recorrência de categorias sêmicas. Isso permitiu
que o conceito pudesse determinar isotopias temáticas e isotopias figurativas: aquelas se referindo à recorrência
de temas, e estas, à repetição de figuras.
76
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que depredam lojas”, dentre outros. Embora as isotopias figurativas sejam bem variáveis em
cada um dos segmentos, emparelhamos as isotopias do segmento verbal (a) com as do (c) em
uma mesma totalidade discursiva, nomeada de totalidade 1. Contrapondo a totalidade 1 com a
isotopia do segmento verbal (b), define-se a totalidade 2.
Isso é possível porque a totalidade 1 possui a recorrência da figura do “anarquista
urbano”, e é composta por adjetivos, expressões e substantivos disfóricos na axiologização do
enunciador. Já a totalidade 2 é composta predominantemente por figuras euforizadas pelo
enunciador, como, por exemplo, “imenso e colorido bulevar da paz”. Também existem termos
disfóricos na totalidade 2, como existem termos menos pejorativos na totalidade 1. O que se
considera é a dominância de traços, uma vez que, como já salientamos, não existem oposições
absolutas, mas uma gradação do sentido.
Como se nota no quadro 4, há mais termos negativos nos dois segmentos textuais (a) e
(c) do que no (b). Portanto, confirma-se que a totalidade 1 ocupa mais espaço enunciativo na
constituição do ator manifestante dentro da reportagem I do que a totalidade 2. Essa
configuração nos leva a constatar que há maior predominância da disforia do que da euforia
no segmento verbal, no concernente à construção do ator manifestante.
Tanto no segmento visual quanto no verbal, confirmou-se a estratégia particularizante,
conforme a proposta de Fontanille (1999). Observamos uma perspectivação enviesada que, ao
construir o objeto percebido, seleciona determinadas isotopias figurativas em detrimento de
outras, como vimos no título, no subtítulo, no lide e nos segmentos textuais destacados (cf.
quadro 4). Além disso, o enunciador constrói o seu objeto com base em um determinado
recorte de mundo, como se vê na fotomontagem e suas categorias eidética, cromática e
topológica. Na reportagem I, de maneira geral, há a predominância do sujeito cognitivoperceptivo sobre o objeto percebido, e como são validadas a existência e a força de uma
“verossimilhança externa” (BAKHTIN, 2010a) que, por sua vez, radica graus mínimos de
estesia. Esses são os procedimentos de formação e organização gerais observados nessa
primeira reportagem.
Na reportagem II (GAMA et al., 2013), encontramos outros procedimentos de
formação e organização dos enunciados utilizados para construir discursivamente o ator
manifestante de rua. Para depreendê-los, partimos do seguinte segmento verbo-visual:
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Figura 5 - Segmento verbo-visual da reportagem II77

Fonte: Fotos e montagem de Robson Ventana/ Folhapress e segmento verbal de Gama et al. (2013 p. C2-C3), da
Folha de São Paulo.

A figura 5 traz uma fotomontagem com diversas cenas justapostas e diferentes
enquadramentos: existem fotografias em plano médio, como a do ônibus, e em plano geral
englobante, como a da multidão que sustenta a faixa. Diferentemente do segmento I, essa
fotomontagem possui uma linearidade histórica bem definida, o que não ficou nítido na
organização visual da fotomontagem presente na figura 4.
A figura segue uma espécie de modelo histórico de ordem acumulativa e linear78.
Pode-se perceber isso já pelo primeiro segmento verbal do texto, que constitui o título que
estabelece uma linha temporal a partir de dois marcos referenciais: “Do aumento à redução
das tarifas”. Abaixo da fotomontagem, encontra-se uma linha do tempo que concretiza a
sequência do título, visto que ela começa no dia 14 de janeiro, quando houve o adiamento do
reajuste da tarifa de transporte público, e termina no dia 19 de junho de 2013, quando ocorreu
o anúncio de revogação do reajuste. Os atos de protesto foram numerados desde o 1º ato,
ocorrido no dia 6 de junho, até o 6º ato, que aconteceu no dia 18 de junho. Duas setas indicam
visualmente, uma para cima e outra para baixo, os valores de reajuste da tarifa de transporte
público na cidade de São Paulo-SP durante esse período. Dentro das setas, destacam-se
também os dias em que, respectivamente, houve o anúncio do aumento (seta para cima) e o
pronunciamento de sua revogação (seta para baixo).
O sincretismo entre o verbal e o visual contagia todo o quadro, pois o visual convoca o
verbal e vice-versa. Prova disso é que a cor vermelha destaca os títulos, bem como o tamanho

Essa imagem têm recortes ampliados no anexo C.2.1 (p. 387) desta tese para maior legibilidade dos textos que
a compõem.
78
Para maiores informações sobre esse tipo de modelo de história, consultar as reflexões de Kuhn (2009) e as de
Koselleck (2006).
77
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e a forma das letras. O que tem mais relevância é mais colorido, é maior e possui os contornos
mais definidos.
Por isso, afirmamos que, nesse segmento, o verbal e o visual estão mais intensamente
sincretizados do que na fotomontagem anterior. Na fotomontagem da figura 4, apenas aparece
como conteúdo verbal o que está nos cartazes e nas bandeiras partidárias, predominando o
visual. Na fotomontagem da figura 5, existem legendas, descrições, tabelas descritivas, dentre
outros recursos, inseridas na própria tessitura da imagem, ou seja, o verbal e o visual
convergem para produzir sentido.
A organização sincrética constitui um elemento que valida a nossa constatação de que
na reportagem II predomina a estratégia acumulativa, conforme proposta de Fontanille (1999).
Nesse tipo de estratégia, o sujeito cognitivo-perceptivo retoma o objeto percebido por várias
investidas. Isso ocorre, como se observa, sobretudo, por meio das relações sincréticas entre o
verbal e o visual.
Ao lado da cronologia central, existe a descrição sumária de outras mobilizações
(Caras-pintadas; Diretas-Já; Lei da Ficha Limpa e Bombeiros do RJ), destacando os dias em
que elas ocorreram, a estimativa do número de participantes e as suas principais pautas,
exatamente as mesmas informações ressaltadas em cada um dos dias de protestos acolhidos na
cronologia. Essa configuração é comum ao fazer um comparativo no plano cognitivo dos
discursos, como explica Greimas (2014, p. 197, grifos do autor):
Ora, o fazer comparativo pressupõe a inserção dos objetos a serem comparados em
um quadro taxionômico que por si só possa permitir o reconhecimento de um
tertium comparationis, isto é, de um eixo comum aos dois objetos. A lógica utilizada
no caso é a da inclusão, e o termo chave dessas operações é “situação”.

Por meio do fazer comparativo, há um emparelhamento de isotopias figurativas sendo
recuperadas com base em uma mesma isotopia temática: as grandes mobilizações populares.
A temática seria o eixo comum das diversas manifestações emparelhadas pelo sujeito da
enunciação da reportagem II. O modo de construir o texto confirma a estratégia acumulativa,
uma vez que o sujeito cognitivo-perceptivo – não satisfeito em retomar a sequência espaçotemporal do objeto percebido, Jornadas de Junho de 2013 – também retoma os
acontecimentos de outras manifestações, o que não foi feito em nenhum momento na
estratégia particularizante da reportagem I. Com isso, vão se acumulando as percepções de
outras mobilizações sobre o objeto percebido.
A noção de esquema do ator manifestante de rua se fortalece nessa estratégia de
construção do ponto de vista da reportagem II. Cada vez que o narrador recupera traços em
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comum entre as mobilizações do passado e os compara às características das manifestações
que estavam ocorrendo em junho de 2013, ele constrói narrativamente o ator manifestante de
rua como um sujeito adjuvante ou oponente, seja para com os valores processados pelos
contratos fiduciários enunciativos, seja para com os valores em circulação em outros contratos
fiduciários historicamente retomados (busca pela democracia, igualdade de direitos,
reivindicações sociais etc.).
Por meio dessa configuração discursiva, afirmamos existirem distintos perfis do ator
coletivo manifestante de rua que podem ser afiançados por esquemas actoriais os quais
auxiliam os contratos fiduciários. A contribuição que a reportagem II traz para a pesquisa do
ator coletivo é que ela demonstra que esses contratos fiduciários podem ser aqueles inscritos
no e pelo texto (imanência) ou aqueles retomados interdiscursiva e intertextualmente
(transcendência).
Voltando para a fotomontagem da figura 5, e utilizando a clássica regra dos terços,
observa-se que ela é composta por, pelo menos, quatro núcleos de atração visual. Cada ponto
de atração visual delimita uma parte significante da imagem. Da esquerda para a direita,
depreendemos as seguintes partes: na primeira, existe o enquadramento de um ônibus do
transporte público da capital paulista; na segunda, a tropa de choque alinhada ao fundo; na
terceira, uma multidão em marcha, empunhando à frente uma faixa em que se lê: “se a tarifa
não baixar, a cidade vai parar!”; na quarta e última, um confronto entre policiais e
manifestantes na porta da Prefeitura de São Paulo.
Dos quatro núcleos, os três últimos possuem legendas no topo, que, respectivamente,
descrevem a cena fotografada. Na segunda parte, lê-se: “tropa de choque da polícia é acionada
para conter os manifestantes” (GAMA et al., 2013, p. C2). Na terceira, há: “integrantes do
protesto na Avenida Paulista” (GAMA et al., 2013, p. C3). Na quarta, lê-se: “confronto na
entrada principal da Prefeitura de SP” (GAMA et al., 2013, p. C3).
Com relação ao preenchimento da espacialidade e aos contornos das figuras que
ocupam a imagem, observa-se que, na primeira parte, a figura do ônibus preenche o campo
visual da cena, deixando pouco espaço para o fundo. Por isso seus contornos são mais
definidos do que os do fundo. O contrário disso ocorre na segunda parte, em que a figura à
frente é desfocada em relação ao fundo, o qual é mais nítido e prepondera sobre a maior parte
da cena. Com isso, a tropa de choque tem seus contornos bem delineados, enquanto que os
transeuntes à frente estão mais borrados.
Na terceira parte, há uma multidão de manifestantes que caminham conjuntamente,
tomando quase que dois terços desse segmento visual da fotomontagem. Na quarta, existem
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poucas figuras preenchendo a espacialidade, todavia seus contornos são mais bem definidos
se comparados aos da terceira parte. Com isso, depreendemos que o objetivo da terceira
imagem é capturar a totalidade integral – o totus, conforme BrØndal (1986) – da manifestação
popular de rua; já na última cena, o interesse é por registrar uma parte integral – o unus,
também segundo BrØndal (1986) – dessa mobilização popular: o confronto entre policiais e
manifestantes.
No que se refere aos aspectos cromáticos, as quatro partes são coloridas, e a
organização das cores dos quatro núcleos contribui para a ênfase de certos elementos em
detrimento de outros. No primeiro núcleo, há o contraste do vermelho do ônibus com o verde
do fundo, favorecendo o destaque da figura do veículo. No segundo, as cores mais sombrias
estão ao lado dos soldados da tropa de choque, enquanto que as cores mais quentes estão
construindo os transeuntes à frente, especialmente aquele situado no canto esquerdo a favor
da luz do poste. No terceiro, as cores quentes compõem os cartazes e as faixas ao fundo, e, à
frente, as cores preta e branca são reafirmadas na faixa, em primeiro plano, e nas máscaras de
alguns dos manifestantes ao longo da imagem. No quarto, os uniformes azuis marinho dos
oficiais contrastam com as portas de madeira do edifício da Prefeitura, destacando as figuras à
frente sobre as que estão atrás. É também realçado, nessa cena, o manifestante de camiseta
branca cercado por um fundo escuro, formado pelas câmeras e pelo céu noturno.
Existem escolhas enunciativas que podem ser depreendidas como marcas da
enunciação e que podem estar presentes no segmento visual tanto quanto no verbal
(BEYAERT-GESLIN; DONDERO; MOUTAT, 2016). Entendemos que, pelas categorias
eidética, cromática e topológicas, o enunciador constrói ideais de presença que subjazem ao
que é dito na superfície da fotomontagem. Isso é demonstrado pela articulação de diferentes
momentos, espaços e atores sendo figurativizados na fotomontagem. Novamente, surge a
questão: por que o enunciador escolheu uma fotomontagem e não uma fotografia? A resposta
mais plausível vem da própria composição verbo-visual da figura 5.
Cada parte destacada dialoga com uma seta e uma data, ambas localizadas abaixo das
partes. A primeira parte reflete e refrata os sentidos dos dias 14 de janeiro e 23 de maio de
2013, conforme se observa na relação de contiguidade que homologa essas partes aos
conteúdos verbais enunciados nesses dois dias. A segunda parte está associada
sincreticamente ao dia 6 de junho de 2013 e ao conteúdo verbal dessa data, indicados pela seta
vermelha que invade a imagem, fazendo transbordar o sentido do verbal para o visual; e
também pela presença da legenda. A terceira parte, por sua vez, convoca o dia 11 de junho de
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2013 pelo mesmo recurso da seta e da legenda. A quarta parte compartilha seus sentidos com
os dias 18 e 19 de junho de 2013, também pelos mesmos recursos: seta e legenda.
Na última parte, consta ainda a outra seta descendente – como na primeira parte, em
que existe a seta ascendente. Essas setas trocam sentidos entre o conteúdo verbal e o visual e
reafirmam a semiose presente entre os planos da expressão e do conteúdo. Além disso, as
duas setas produzem a seguinte mensagem: primeiro, houve o aumento da tarifa de transporte
público e, depois, a queda desse reajuste.
Para além da composição, a série de fotografias superpostas na fotomontagem tem
significância na instância da enunciação do texto sincrético – embora cada fotografia possua
sua própria relação de figura e fundo, de espaço e de tempo. Quando o enunciador as reúne
em sua montagem, elas se tornam uma totalidade, constituindo uma unidade de sentido.
Juntas, as fotografias também estabelecem um sistema de axiologização sobre o
mundo factual. O mundo é construído pelo olhar do enunciador-jornal, visto que, como
ressalta Bakhtin (2010b), o enunciado é um ato responsivo. O enunciado é uma resposta
responsável do autor-criador aos outros enunciados, tanto aqueles que o antecedem, quanto
aos que o sucederão na cadeia discursiva. Semioticamente, é o valor que subjaz às relações
entre os signos, dotando-os de sentido, visto que um signo linguístico só tem sentido pelas
relações tecidas com os outros signos que o cercam (SAUSSURE, 2012, p. 158-170).
Conforme defendem Volóchinov (1976) e Discini (2009b), pode existir maior ou
menor predominância do contexto pragmático; e, nesse caso, embora o contexto pragmático
esteja justaposto aos fatos que são enunciados, o modo de enunciá-los demonstra a presença
de um enunciador que reconstrói o mundo factual, articulando paulatinamente relações
valorativas com os objetos. Os próprios objetos vão adquirindo, mesmo que em graus
mínimos e, em alguns casos, intermediários, suas próprias relações valorativas. Isso ocorre
pelas relações linguísticas e discursivas que não podem ser totalmente controladas pelo
enunciador, uma vez que a língua é, conforme Saussure (2012, p. 41), “um produto social da
faculdade da linguagem e um conjunto de convenções necessárias, adotadas pelo corpo social
para permitir o exercício dessa faculdade nos indivíduos”.
De modo geral, a reportagem II é construída por meio de uma determinada estratégia:
a acumulativa. Isso vem confirmado mais uma vez pela relação sincrética das quatro partes.
Como se observa, a fotomontagem e os conteúdos verbais das datas demonstram, com
primazia, que o sujeito cognitivo-perceptivo, como não pode ter acesso ao objeto percebido de
uma vez só, percorre-o de diferentes maneiras. No caso da fotomontagem da figura 5, ele faz
isso ressaltando dia após dia os fatos mais marcantes e suas respectivas fotografias. É por isso
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que o enunciador pretere a fotografia simples em prol da fotomontagem, pois esta lhe fornece
mais recursos verbo-visuais para percorrer o objeto percebido.
Diferentemente da estratégia particularizante do reportagem I, que escolhe partes
isoladas do objeto percebido para concentrar seu ponto de vista, o sujeito cognitivo-perceptivo
da estratégia acumulativa da reportagem II difunde seu ponto de vista sobre o objeto
percebido em várias visadas, as quais são mais autônomas do que as partes da primeira
fotomontagem examinada. Nesta, por exemplo, a segunda e a terceira partes se fundem
axiologicamente em contraposição à primeira. Na fotomontagem da reportagem II, as quatro
partes são mais autônomas, pois cada uma vê uma porção do objeto percebido, embora sejam
interdependentes segundo a prática semiótica da montagem que as reúne em uma mesma
textualização.
Observando a parte verbal que acompanha o segmento verbo-visual da reportagem II,
temos o título: “Milhares nas ruas obrigam Alckmin e Haddad a recuar” (GAMA et al., 2013,
p. C2), e o subtítulo: “Após protestos, Estado e prefeitura decidem baixar tarifa de transporte
para R$ 3, mas vão cortar investimentos” (GAMA et al., 2013, p. C2). Os enunciados verbais
contemplam o ator manifestante de rua como um grupo, “Milhares nas ruas”, que está
inserido em uma totalidade “protestos”. É uma semantização sobre o ator manifestante bem
diferente daquela desenvolvida na reportagem I, na qual esse ator era particularizado em
figuras específicas como, por exemplo, os “anarquistas urbanos” (MANSO, 2013, p. A25). O
ato de nomear, reiteramos, é sintomático da visão de mundo construída pelo sujeito
enunciador, na voz delegada do narrador.
A princípio, pode-se pensar que o narrador da reportagem II só tratará dos protestos de
São Paulo-SP, como o fazem os segmentos textuais da reportagem I, mas isso é um engano,
pois, logo em seguida, no lide, delineia-se a ampliação do escopo do ponto de vista do sujeito
cognitivo-perceptivo, o que é, aliás, próprio de uma estratégia acumulativa: “Rio [de JaneiroRJ] e outras 6 capitais também terão redução de passagem de ônibus; mobilização foi a maior
desde queda de Collor” (GAMA et al., 2013 p. C2). Concluímos que o ponto de vista
acumulativo do sujeito cognitivo-perceptivo se estendeu para muito além da capital paulista.
Esse desdobramento pode ser retomado por outras marcas do segmento verbal que
compõem essa reportagem, e observado por meio das categorias discursivas de:
 pessoa: diversos atores são citados, além do prefeito e governador de São Paulo
e de suas respectivas legendas políticas e dos manifestantes do MPL, dentre eles:
o governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral (PMDB), o prefeito da capital
carioca, Eduardo Paes (PMDB), a então presidente do Brasil, Dilma Rousseff
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(PT), o prefeito de Belo Horizonte, Márcio Lacerda (PSB), 10 mil torcedores da
seleção brasileira;
 tempo: diferentes temporalidades são marcadas, para além dos atos de protesto
ocorridos no mês de junho de 2013: queda do presidente Fernando Collor, em
1992; jogo do Brasil pela Copa das Confederações, concomitante ao anúncio da
revogação do aumento das tarifas de transporte; estimativa de gastos futuros de
R$ 385 milhões nos meses restantes de 2013 para os cofres do Estado de São
Paulo e sua capital;
 espaço: há um maior número de cidades citadas, além da capital paulista, dentre
elas se destacam: Rio de Janeiro-RJ; Cuiabá-MT; Belo Horizonte-MG; João
Pessoa-PB; Porto Alegre-RS; Aracaju-SE; Natal-RN.
As categorias discursivas de pessoa, tempo e espaço recuperam diferentes atores,
espacialidades e temporalidades. O enunciador da reportagem II apreende o objeto percebido,
as Jornadas de Junho, por diferentes isotopias, as quais retomam diversas figuras políticas (da
presidente aos torcedores da seleção brasileira), diversos espaços do território nacional (do sul
ao nordeste do País) e outros marcos referenciais de tempo para além do presente (do passado,
como no cotejo com o impeachment de Collor, em 1992, até o futuro, como na previsão de
aumento dos gastos públicos do Estado e da capital paulista). Essa configuração discursiva
confirma o ponto de vista acumulativo do sujeito cognitivo-perceptivo.
No que se refere à construção do ator manifestante, prevalece um efeito de sentido de
generalização que iguala as diferenças em prol de traços comuns. Diferentemente da
reportagem I, na qual o ator manifestante é construído como um actante do fazer,
actorializado semanticamente como um indivíduo (“pichador”, “enfermeira”, “trabalhador”
etc.), na reportagem II, ele é actorializado predominantemente como um ator mais
generalizado: “centenas de milhares de pessoas às ruas”; “manifestações”; “protestos”; “215
mil pessoas”; “maior mobilização”; “maioria dos manifestantes” (GAMA et al., 2013, p. C2).
Na reportagem I, prevalece um ator manifestante mais personalizado, mais
heterogêneo, difícil de ser capturado em todas as suas facetas socioculturais79. Já no segmento
II, predomina um ator manifestante mais generalizado, mais homogêneo e, por isso, mais
apurável pelas diferentes e diversas visadas do sujeito cognitivo-perceptivo que, além da
textualização em formato de enunciado verbal, utiliza de cronologia, fotomontagem, mapas,
fotografias, alusões históricas e tabelas.
Utilizamos o termo personalizado no sentido de mais identificável a um grupo social, persona pública e/ou
agremiação político-partidária.
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Notamos que cada estratégia de construção do ponto de vista, conforme a proposta de
Fontanille (1999), fez um tratamento diferente do ator manifestante de rua, seja no verbal,
seja no visual. Com base nesses dados, temos de observar se esses dois perfis de manifestante
de rua depreendidos, o personalizado (predominante, na reportagem I) e o generalizado
(dominante, na reportagem II), são particulares desses pontos de vista e dos textos analisados
até aqui ou encontram recorrência nas outras reportagens.
Na reportagem III (MANSO; ZANCHETTA, 2013), há outro segmento verbo-visual
que reconta a cronologia das manifestações de rua das Jornadas de Junho de 2013.
Diferentemente das outras, nesse segmento não há fotomontagem, mas desenhos artísticos, de
autoria de Marcos Farrell.
Figura 6 – Segmento verbo-visual da reportagem III80

Fonte: Imagens de Marcos Farrell e artigo de Manso e Zanchetta (2013, p. A14-A15).

O título atribuído à reportagem III foi “A revolta do gás lacrimogêneo (em sete
capítulos)”. A escolha vocabular, revolta, retoma o sentido de uma manifestação, armada ou
não, contra autoridade estabelecida, conforme o Dicionário Houaiss (2014). O artigo definido
determina o substantivo revolta, singularizando-o. Outro aspecto relevante do título é o
qualificante “gás lacrimogêneo” associado à expressão revolta. Retomando o interdiscurso, é
necessário ressaltarmos que o uso do gás lacrimogêneo foi emblemático durante os atos de
protesto, seja pelos excessos dos policiais, seja pela insurgência dos manifestantes contra as
autoridades. Desse modo, o enunciador, ao nomear o conjunto dos atos de protesto como “a
revolta do gás lacrimogêneo”, restaura esse interdiscurso.

Essa imagem tem recortes ampliados nos anexos C.3.1 (p. 391), C.3.2 (p.392), C.3.3 (p.393) desta tese para
maior legibilidade dos textos que a compõem.
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A revolta, na proposta teórica da semiótica, é uma ação apaixonada. Em outras
palavras, é um ato decorrente de uma paixão. Considerando essa interpretação teórica,
podemos dizer que, quando o enunciador nomeia a série de atos de protesto como revolta do
gás lacrimogênio, há um acento passional sendo acionado na produção de sentido. Eis uma
maior tonicidade, em termos tensivos, sendo associada às manifestações.
O uso do termo capítulos, no título da reportagem III, também retoma a acepção de
divisão de uma novela, como, inclusive, o narrador relata no corpo do texto: “O quarto dia de
protestos deve ser apontado como o capítulo decisivo da novela” (MANSO; ZANCHETTA,
2013, p. A14, grifo nosso). Isso aponta a estratégia eletiva (FONTANILLE, 1999) como
proeminente na reportagem III, pois demonstra que o sujeito cognitivo-perceptivo escolheu do
objeto percebido alguns capítulos para dar a (re)conhecer. Nessa estratégia, prevalecem
determinados elementos selecionados do objeto percebido pelo olhar do sujeito cognitivoperceptivo. Diferentemente da estratégia particularizante, os elementos selecionados pelo
sujeito cognitivo-perceptivo têm um valor de representatividade ou exemplaridade.
Com isso, o estético ascende na reportagem III. Por isso, o uso de analogias com o
fazer artístico novelesco na tessitura discursiva da reportagem III não é aleatório. Ao
contrário, faz muito sentido dentro do jogo de relações tensivas e perceptivas tracejado pela
voz delegada do narrador desse texto verbo-visual, o que se observa desde o título até a
escolha pelas imagens.
O lide da reportagem III também acompanha esses valores de exemplaridade da
estratégia eletiva, como é possível apreender nos elementos destacados pelo enunciador:
As duas semanas que mudaram a história da política brasileira começaram de
forma prosaica, com mais um protesto desinteressante, fadado a ser uma notinha de
jornal. Os outros seis atos se sucederam cheios de novidades: jovens dispostos a
resistir à PM, arregimentados em redes sociais, lidando com o tradicional
despreparo das autoridades (MANSO; ZANCHETTA, 2013, p. A14, grifos dos
autores).

Todos os elementos destacados pelo sujeito cognitivo-perceptivo recortam do
enunciado elementos genéricos e representativos do objeto: “história da política brasileira”,
“jovens dispostos a resistir à PM”, “redes sociais”, “despreparo das autoridades”. Esse recurso
confirma que a estratégia predominante de construção do ponto de vista nesse texto é a
eletiva, visto que o enunciador, pelo seu modo de dizer, (re)cria o ator manifestante de rua e
as próprias manifestações com base em determinados traços semânticos representativos. Os
traços são reforçados pelo recurso de destaque no plano da expressão; e isso, por sua vez,
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reforça a semantização do ator da enunciação sobre as figuras do enunciado no plano do
conteúdo.
Na figura 6, há sete imagens que retomam traços do mundo factual. As imagens são
representações estilizadas de figuras estereotipadas de participantes dos atos de protesto, na
seleção efetuada pela perspectiva do sujeito enunciador da reportagem III. O enunciado visual
necessita mais do segmento verbal que o acompanha do que as duas fotomontagens analisadas
anteriormente, isto é, se observarmos as setes figuras sem nenhum dos outros elementos
verbais que as rodeiam, provavelmente seria muito difícil associá-las especificamente aos atos
de protesto das Jornadas de Junho.
O reconhecimento do fenômeno discursivo por meio da leitura isolada das imagens é
muito mais plausível de acontecer por meio das fotos e das fotomontagens das reportagens I,
II e IV do que pelos desenhos da reportagem III, pois as totalidades discursivas das fotos e das
fotomontagens trazem muito mais elementos representativos das manifestações de junho de
2013 do que as imagens supracitadas. No entanto, as dificuldades de reconhecimento possuem
diferentes graus de intensidade em cada texto e dependem de diversos fatores socioculturais
do fazer interpretativo do enunciatário-leitor.
As relações das categorias eidética, cromática e topológica do plano da expressão das
imagens da reportagem III também contribuem para afiançar um acento de estesia nesse texto
jornalístico. Dividimos o segmento visual em sete partes, tendo cada uma delas um núcleo de
atração visual. As partes correspondem às sete figuras: 1) o manifestante do 1º ato, com a
camisa do Movimento Passe Livre; 2) o manifestante do 2º ato, portando a bandeira amarela;
3) o policial; 4) o fotógrafo; 5) o manifestante do 3º ato, encapuzado, sem camisa e portando
sprays de tinta; 6) a manifestante do 6º ato, enrolada com a bandeira nacional; 7) o militante
político do 7º ato, com camiseta vermelha estrelada, provavelmente fazendo alusão ao Partido
dos Trabalhadores (PT).
Com relação à categoria topológica das sete partes, verificamos que a figura
prepondera sobre o fundo, uma vez que o fundo se constitui predominantemente pelo branco
da página. Para isso, as cores e as formas das figuras são fundamentais, pois elas são mais
coloridas e mais heterogêneas, contrastando com o fundo dos desenhos, que é mais
homogêneo e dominantemente monocrático.
O uso das imagens estereotipadas de determinados grupos de manifestantes de rua e de
figuras públicas como o policial militar – que, ressaltamos, é um agente público – reforça a
estratégia eletiva predominante na reportagem III. Essa estratégia prevê que o sujeito
cognitivo-perceptivo selecione elementos e foque neles para melhor conhecê-los. Seguindo
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essa lógica, a melhor maneira de ressaltar a parte do objeto selecionada seria a de construir
imageticamente um modelo, um exemplar visual possível dessa porção selecionada do objeto.
E é isso que a imagem na reportagem III faz: ela esboça a parte do objeto Jornadas de Junho
que o sujeito cognitivo-perceptivo selecionou para (re)conhecer.
Além das imagens que reforçam o acento estético desse texto, no primeiro segmento
verbal, referente ao 1º ato de protesto, temos o seguinte excerto: “No começo eram 150
estudantes” (MANSO; ZANCHETTA, 2013, p. A14, grifo nosso). Esse trecho, com algumas
mudanças estilísticas, retoma, interdiscursivamente, a fórmula clássica de abertura dos contos
de fada: o “Era uma vez...”81.
Outros efeitos de sentido produzidos pelo fazer estético e ético do ator da enunciação,
apreendidos pelo seu modo de dizer, podem ser encontrados. No mesmo título, “No começo
eram 150 estudantes” (MANSO; ZANCHETTA, 2013, p. A14), é possível inferir que os 150
estudantes correspondem aos “150 meninos do Movimento Passe Livre e estudantes ligados
ao PSOL e PSTU” (MANSO; ZANCHETTA, 2013, p. A14), descritos no segmento verbal
abaixo da primeira imagem. A escolha lexical por meninos, ao se referir aos membros do
MPL, é uma forma de apreciar o ator manifestante de rua como crianças, jovens, imaturos,
inocentes, dentre outras possibilidades do campo semântico de menino (HOUAISS, 2014).
Quando se lança o olhar sobre a imagem que encabeça esse enunciado verbal,
percebe-se o tom irônico do enunciador, visto que a figura representativa do manifestante do
MPL tem barba e parece ser um homem maduro o suficiente para não receber a alcunha de
menino em uma interação formal do cotidiano. As inter-relações entre o verbal e o visual
percorrem todos os outros sete segmentos verbo-visuais, produzindo diferentes efeitos de
sentido. Isso também atesta o aumento do acento estético na estratégia discursiva do texto
(VOLOCHINOV, 1976; DISCINI, 2009b; 2015a).
Atentando mais profundamente aos segmentos verbais, muitos são os exemplos de
ironia, metáfora, hipérbole, dentre outras figuras de linguagem, presentes nesses segmentos. O
narrador-repórter faz uso das figuras de linguagem para intensificar esteticamente o que quer

Conforme explica Merege (2010, p. 8), “uma definição puramente literária do conto de fadas seria ainda mais
complexa, dado o fato de que a literatura também tem poderosas implicações socioculturais. Contudo, alguns
parâmetros formais podem ser estabelecidos na análise dos textos, pois a linguagem costuma seguir um estilo
determinado, existem fórmulas clássicas de abertura (“Era uma vez...”) e fechamento dos contos e, o que é de
extrema importância, a estrutura narrativa costuma seguir uma linha básica, pelo menos nos registros mais
tradicionais”. Verifica-se que há parâmetros formais próprios da linguagem prototípica dos contos de fadas que
transcendem às implicações socioculturais de cada conto. Dada a circulação entre as diferentes esferas de
atuação humana, o texto jornalístico faz uso de um desses parâmetros formais no caso ilustrado.
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afirmar eticamente. Se antes, no lide, ele grifava para marcar seu acento tônico, passa a fazer
uso de figuras da linguagem:
1º ato: Mas a PM decidiu agir. Por excesso de zelo – talvez um erro histórico –,
passou a lançar bombas de gás lacrimogêneo e de efeito moral contra os jovens
(MANSO; ZANCHETTA, 2013, p. A14, grifo nosso).
2º ato: A neblina tóxica não assustou os jovens [...] (MANSO; ZANCHETTA, 2013,
p. A14, grifo nosso).
3º ato: No terceiro protesto, os jovens e adolescentes que não tivessem em sua
timeline do Facebook uma foto na passeata estariam cometendo suicídio social
(MANSO; ZANCHETTA, 2013, p. A14, grifo nosso).
4º ato: A covardia e os excessos policiais, mostrados insistentemente na internet e
nas TVs, viraram o jogo (MANSO; ZANCHETTA, 2013, p. A14, grifo nosso).
5º ato: O Brasil parecia mudado, como se uma ficha houvesse caído em algum
momento (MANSO; ZANCHETTA, 2013, p. A14, grifo nosso).
6º ato: “[...] São Paulo viveu três horas de caos na mão de 300 jovens” (MANSO;
ZANCHETTA, 2013b, p. A15, grifo nosso).
7º ato: As ruas haviam mostrado sua força (MANSO; ZANCHETTA, 2013, p. A14,
grifo nosso).

Cada um dos excertos apresenta, pelo menos, uma figura de linguagem. O primeiro
exemplo faz uma ironia com uso do termo zelo, na instância do enunciado, para se referir a
um possível motivo da atuação violenta da PM na instância da enunciação. O segundo excerto
utiliza a metáfora da neblina tóxica para designar a fumaça das bombas de gás lacrimogêneo e
de efeito moral. O terceiro excerto faz uma hipérbole com o uso da expressão suicídio social
para determinar o tema da impopularidade. O quarto, o sexto e sétimo exemplos atribuem
características antropomórficas a seres inanimados, abstratos e genéricos como rua, São
Paulo, covardia e excessos policiais, caracterizando o uso da prosopopeia. O quinto excerto,
por sua vez, apresenta uma comparação entre a mudança percebida no contexto brasileiro
após as manifestações de rua e a expressão cristalizada na linguagem popular “cair a ficha”,
que quer dizer “dar-se conta de algo; entender subitamente o que estava obscuro” (HOUAISS,
2014).
O enunciador destaca e enfatiza no e pelo plano da expressão elementos discursivos do
plano do conteúdo, uma vez que, como afirma Fiorin (2014, p. 10), as figuras de linguagem
“são operações enunciativas para intensificar o sentido de algum elemento do discurso. São,
assim, mecanismos de construção do discurso”. Esses recursos demonstram que a reportagem
III é mais estetizada frente às duas outras já analisadas, seja pelo uso de representações
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gráficas e não de fotografias/fotomontagens, seja pela maior recorrência de figuras de
linguagem.
O ator manifestante de rua, por sua vez, é construído de uma maneira bem peculiar
pelo enunciador da reportagem III. No segmento verbal do 1º protesto, o ator manifestante é
associado diretamente ao MPL. No excerto do 2º ato, o ator vai ser mais especializado e até
partidarizado, como, por exemplo, “jovens do Movimento Passe Livre e dos partidos de
esquerda”, mas, em outros momentos, ele é também nomeado de maneira generalizada como
“grupo” (MANSO; ZANCHETTA, 2013, p. A14). No trecho do 3º ato, o irônico tom do
enunciador constrói o ator manifestante como aquele que vai às manifestações para depois
relatar nas e pelas redes sociais digitais que esteve presente no ato de protesto.
Já nos 4º e 5º atos, o enunciador trata o ator manifestante de rua, ora como actante
mais generalizado: “cerca de 5 mil pessoas”, “passeata”, “os manifestantes”, “jovens”
(MANSO; ZANCHETTA, 2013, p. A14); ora ele é abordado como actante mais
personalizado: “os jovens do Movimento Passe Livre”, “sua geração [do Movimento Passe
Livre]”, “os jovens bem articulados do MPL” (MANSO; ZANCHETTA, 2013, p. A14).
No 6º ato, por sua vez, o enunciador opõe o ator manifestante, narrativizado como
sujeito e discursivizado como um coletivo: “30 mil pessoas”, ao antissujeito, discursivizado
como “anarquistas dos Black Blocs” (MANSO; ZANCHETTA, 2013, p. A15). O ator
manifestante de rua é tratado, nesse caso, de maneira pendular (generalizado/personalizado),
passando a constituir um ator predominantemente generalizado que se opõe diametralmente a
um antissujeito personalizado, que é encarnado discursivamente como Black Blocs82.
No caso do 7º ato, a nomeação do ator manifestante de rua insiste no perfil
generalizado, empregando-o cada vez mais: “100 mil pessoas”, “população” e “passeata”
(MANSO; ZANCHETTA, 2013, p. A15). Nesse segmento, chega-se até a separá-lo das siglas
partidárias, como, por exemplo, quando o enunciador enfatiza que: “Militantes corajosos [do
PT] deram a cara à tapa na passeata. E acabaram sendo agredidos por parte da população”
(MANSO; ZANCHETTA, 2013, p. A15, grifo nosso). Percebe-se que o enunciador, nesse
Conforme explica Solano (2014, p. 13-138), o termo Black Blocs designa uma tática realizada por um
agrupamento de pessoas em uma ação conjunta e direta contra as forças do Estado e determinadas ideologias. A
tática surgiu, com outros propósitos, na Alemanha, nos anos 1980, pois foi utilizada por grupos autonomistas e
anarquistas para defender os squats (espécies de ocupações) contra a ação da polícia e de grupos neonazistas. Em
1999, durante a reunião da Organização Mundial do Comércio, em Seattle, Estados Unidos, a tática foi realizada
por manifestantes mascarados e vestidos de preto que confrontaram os policiais em protesto ao establishment
econômico e o imperialismo americano. Em junho de 2013, a tática foi registrada no Brasil durante os protestos
contra o aumento da tarifa de transporte público na capital paulista e depois em outras cidades. Para maiores
informações, recomendamos a leitura de Solano, Manso e Novaes (2014).
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momento, caracteriza o ator manifestante de rua como um coletivo sem partido, ou, pelo
menos, contrário ao partidarismo durante as manifestações de rua.
Por meio desses exemplos, é possível apreender que houve um processo de
transformação dos valores com relação à axiologização do ator manifestante de rua. Nos
primeiros atos, o enunciador faz questão de nomear quem mobiliza os protestos, o MPL, e até
quais são os partidos políticos que o apoiam. Depois, passa-se a oscilar entre um perfil de
manifestante mais generalizado e outro perfil mais personalizado. Por fim, distingue-se um
perfil generalizado de manifestante de rua de grupos específicos, particularmente os Black
Blocs e os militantes do PT, os quais constituem, por sua vez, perfis personalizados do ator
coletivo manifestante de rua.
Durante essa oscilação, há também uma gradação dos valores: ora se está na
predominância dos valores de absoluto, ora na dos valores de universo. Em alguns momentos,
imperam os valores intensos e concentrados na construção do ator manifestante de rua; em
outros, superpõem-se os valores tênues e difusos, conforme os postulados da semiótica
tensiva (FONTANILLE; ZILBERBERG, 2001). Isso demonstra que existe uma gradação do
sentido nos esquemas actoriais que sustentam o ator coletivo manifestante de rua e que
podem ser mobilizados conforme a discursivização e a textualização empregadas na semiose
dos textos.
A estratégia eletiva proposta por Fontanille (1999), confirmada na reportagem III,
fortalece essa oscilação fórica. Esse ponto de vista discursivo fundamenta-se no princípio de
exemplaridade. O modo de dizer do enunciador recortando do objeto percebido a parte
representativa que o constitui reforça o acento estético que é estimulado, ainda, pelo tom
irônico do narrador repórter. Observamos isso na ascensão da intensidade no cotejo entre o
que é dito e o que é visto, como quando se enuncia, no verbal, menino e se vê, na imagem, um
homem adulto.
Outro aspecto que a reportagem III ajuda a responder é sobre os dois perfis observados
separadamente nas reportagens I e II, que, como vimos, podem atuar no mesmo texto. O perfil
generalizado e o personalizado do ator manifestante de rua foram depreendidos em diversos
momentos da reportagem III. Começam-se a se deslindar as invariâncias do ator coletivo
manifestante de rua, uma vez que estamos encontrando recorrências em textos distintos, de
enunciadores diferentes, produzidos em momentos diversos do fenômeno Jornadas de Junho
de 2013.
A reportagem IV, diferentemente das outras analisadas, não foi lançada em um dos
cadernos do jornal impresso, mas veiculada na Revista São Paulo. Em geral, a revista que
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publicou essa reportagem tem como proposta editorial retomar e discutir os fatos e as notícias
mais importantes da semana, numa linguagem mais informal – sem cair em coloquialismos,
nem registros da língua oral que estejam em desacordo com a norma culta da língua
portuguesa. O recorte temporal coberto pela edição escolhida vai de 23 a 29 de junho de 2013.
O título desse número foi: V de vozes. A reportagem completa tem quatro páginas e o seu lide
promete mostrar “o que mudou nos protestos de rua no país nas últimas cinco décadas”
(NETO et al., 2013, p. 26, grifo nosso). Como nosso interesse é pelo ator manifestante de rua
do fenômeno Jornadas de Junho, restringimos a análise à última página da referida
reportagem.
Figura 7 - Segmento verbo-visual da reportagem IV83

Fonte: Revista São Paulo, 23 a 29 de junho de 2013 (NETO et al., 2013, p. 29), da Folha de São Paulo; fotos e
imagens licenciadas por Adriana Spaca/Brazil Photo Press; Schutterstock; Susana Vera Reuters.
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Essa imagem encontra-se ampliada no anexo C.4.4 (p. 398) para maior legibilidade dos textos que ela inclui.
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Como nas outras três reportagens, dividimos o segmento visual do verbal, analisandoos separadamente para, em seguida, juntá-los, desvelando as partes do todo e o todo das
partes. No que concerne ao segmento visual, é possível aplicar a regra dos terços e verificar,
pelo menos, três núcleos de atração visual. Cada núcleo recorta uma parte do texto sincrético
da página.
A primeira parte se concentra no topo, sendo composta pela fotografia de um
manifestante com um skate sobre a cabeça, três segmentos verbais e duas outras imagens
fotográficas: uma garrafa de vinagre tombada e duas moedas de dez centavos numa operação
de soma.84 A segunda parte está no centro da página e reúne a fotografia de um manifestante
mascarado com um cartaz com os dizeres “Tarifa Zero”, o ano de 2013, escrito de baixo para
cima, cinco segmentos verbais e a fotografia do jogador Neymar da Silva Santos Júnior.85 A
terceira parte está situada na porção inferior da página, sendo constituída por quatro
segmentos verbais e duas fotografias, uma de um manifestante usando a máscara do
revolucionário Guy Fawkes (1570-1606), e outra de uma das líderes do MPL, Mayara Vivian.
Sobre a figura de Guy Fawkes, retomamos alguns elementos sócio-históricos, pois sua
imagem foi constantemente produzida de diferentes maneiras durante todo o fenômeno das
Jornadas de Junho de 2013. Guy Fawkes foi um revolucionário cristão que ficou conhecido
na história ocidental por tentar implodir o Parlamento britânico, em 5 de novembro de 1605,
no levante Conspiração da Pólvora. Recentemente, sua história ganhou novos matizes pelas
criações de V de vingança, em formato de história em quadrinhos e de filme de longametragem.
As recriações retomam intertextualmente a história da vida política e pessoal do
revolucionário. Os quadrinhos foram escritos por Alan Moore, desenhados por David Lloyd,
entre 1981 e 1988, e lançados em 1989 em cinco volumes. O filme, por sua vez, foi difundido
em 2005 e contou com a produção e o roteiro das irmãs Wachowski e com a direção de James
McTeigue. A máscara usada pelo revolucionário cristão se popularizou pelas redes sociais

A palavra skate, embora seja uma redução da expressão skateboard advinda da língua inglesa, está presente no
Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa (VOLP) e se encontra dicionarizada. Há um sinônimo que
translitera a expressão fonética do termo para o português, a saber: esqueite. Conforme o Dicionário Houaiss, a
etimologia desse sinônimo data de 1964 (cf. HOUAISS, 2014). Nesta tese, preferimos a expressão skate, ao
invés de esqueite, por ser o termo mais utilizado na modalidade oral da língua e mais frequente nos textos
escritos da esfera jornalística. Além disso, usaremos o termo esqueitista, ao invés de skater – também presente
no VOLP e dicionarizado – pelo mesmo critério de uso e presença na esfera jornalística.
85
A figura do jogador de futebol é convocada pela tessitura das manifestações, pois, como está escrito no tópico
“Gritos de Guerra”, uma das fórmulas discursivas que serviu como palavra de ordem durante as manifestações
foi: “Brasil, ‘vamo acordar’ o professor vale mais do que o Neymar” (NETO et al., 2013, p. 29).
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digitais por todo o mundo. “Há um sem número de sites com intervenções urbanas inspiradas
no movimento, a exemplo da ArtUtopia (www.streetartutopia.com)”, conforme explica Gohn
(2014a, p. 52).
Retomando a análise das três partes que selecionamos por meio da regra dos terços,
nota-se que elas possuem diferentes segmentos verbais e visuais, mas também partilham
semelhanças em suas articulações das categorias eidética, cromática e topológica. É essa
organização mais fixa no plano da expressão, inclusive, que permite ao enunciador recuperar
e articular, no plano do conteúdo, diferentes acontecimentos e fatos em uma dimensão de
tempo-espaço tão extensa – no caso do conjunto das quatro páginas da reportagem IV, tem-se
cinco décadas, no escopo de 1968 a 2013.
Com relação à categoria cromática, as imagens coloridas preponderam sobre o fundo
branco. Há correlações entre as cores, os contornos e os volumes das figuras que favorecem o
destaque das figuras frente ao fundo, uma vez que elas são mais coloridas, possuem os
contornos mais nítidos e mais definidos do que o fundo que é vazado e predominantemente
monocrático.
Por meio dessa configuração cromático-eidético-topológica, o enunciador consegue
controlar a atenção do enunciatário na página, sem deixá-la sobrecarregada ou apagada, uma
vez que o fundo branco ressalta a figura colorida e esta preenche o fundo vazado. Conforme
explica o fotógrafo Webb (2014, p. 14), “a inclusão de detalhes desnecessários poderá desviar
a atenção do observador ou fazer que ele se sinta incomodado com o grande número de
possíveis interpretações e respostas que podem surgir a partir de uma imagem confusa ou
desordenada”.
Embora as três partes compartilhem essas relações em seu plano da expressão, não
deixamos de lado as diferenças nos enquadramentos das fotografias que compõem cada uma
dessas partes, principalmente no que diz respeito à representação fotográfica do ator
manifestante. Na fotografia do manifestante com o skate (doravante, Foto A), tem-se um
“plano médio mais fechado” (WEBB, 2014, p. 45), podendo também ser chamado de “plano
próximo” (SOUSA, 2002, p. 78). De acordo com Sousa (2002, p. 79), “os planos médios
servem para relacionar os objetos/sujeitos fotográﬁcos, aproximando-se de uma visão
‘objetiva’ da realidade”. É o que acontece na Foto A, na qual o ator manifestante de rua se
relaciona com o objeto skate, que carrega a inscrição Passe livre já. Essa escrita ressignifica o
manifestante mascarado e vice-versa: um dota o outro de sentido.
O manifestante se expressa pelo enunciado inscrito no objeto skate e este, por sua vez,
impregna o ator manifestante de rua de significados, pois lhe atribui características de
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determinados grupos sociais: os esqueitistas, os marginalizados, os insurgentes, os ativistas
políticos, dentre outros. Esses componentes semânticos podem ser retomados pelo
interdiscurso que surge no e pelo enunciado por meio das práticas semióticas
(FONTANILLE, 2008a; 2008b) que o perpassam. Por exemplo, o skate é um objeto que tem
uma função social no espaço urbano, que é definido por e participa de relações interpessoais,
as quais surgem de uma prática esportiva, recreativa e até, como se vê na fotografia, política.
A foto do manifestante que sustenta o cartaz (doravante, Foto B), localizado no centro
da página (cf. ANEXO C.4.4, p. 398), está enquadrada por um plano de conjunto. Conforme
explica Sousa (2002, p. 79), os planos de conjunto reportam “planos gerais mais fechados,
onde se distinguem os intervenientes da ação e a própria ação com facilidade e por inteiro”.
No caso dessa fotografia, há o interveniente da ação, mas o espaço foi modificado pelo
enunciador, visto que a fotografia saiu do âmbito da enunciação do ato fotográfico e passou
para o espaço gráfico da reportagem IV – e isso também ocorre com outras imagens na página
em exame: a garrafa de vinagre e as moedas de dez centavos no topo da página, por exemplo.
Com a prática de processamento digital da imagem fotográfica, a ação se volta para
seu próprio interveniente, concentrando-lhe os sentidos. Além disso, a legenda que se segue
abaixo da fotografia vai também contribuir para a produção do sentido. É necessário afirmar
ainda que essa modificação na composição da fotografia trouxe outros sentidos que foram
intensificados pela intervenção na produção do enunciado fotográfico.
Há, ademais, duas fotografias localizadas na terceira parte: a do manifestante usando a
máscara emblemática do revolucionário Guy Fawkes (doravante, Foto C) e a da manifestante
Mayara Vivian (doravante, Foto D), com o rosto à mostra. Ambas estão em um
enquadramento close-up, também chamado de “primeiríssimo primeiro plano” (SOUSA,
2002, p. 103).86 De acordo com Sousa (2002, p. 104), “os manuais de fotojornalismo
aconselham o recurso à agressividade visual do close-up e ao enchimento do enquadramento”.
Com o close-up, maximiza-se a figura sobre o fundo e alcança-se um alto índice de
expressividade, nomeado por Sousa (2002, p. 104), de “agressividade visual”.
Os recursos de enquadramento fotográfico concentrado favorecem uma maior estesia.
Semioticamente, afirmamos que eles (re)criam uma presença impactante e tônica das figuras
em detrimento do aspecto tênue e átono do fundo. Este é reduzido às valências nulas frente às
valências plenas predominantes na figura, uma vez que aquilo que está à frente preenche
Conforme explicam Webb (2014) e Sousa (2002), close-up se refere ao enquadramento próximo da face de um
sujeito; já o termo zoom in designa o enquadramento bastante aproximado de uma cena e/ou objeto. Ambos são
recursos de um close, isto é, é um plano fechado e concentrado que preenche a imagem com o objeto,
impactando a leitura/interpretação do observador.

86

144

quase todo o espaço fotográfico e, consequentemente, o campo perceptivo do observador da
imagem. É por isso que o close-up dessas duas fotografias atribui mais expressividade ao ator
manifestante de rua.
Conforme explica Webb (2014), há vários planos na fotografia que produzem
diferentes efeitos de sentido. Esses planos podem ser realizados, modificados e intensificados.
Isso vai depender das práticas gráficas, digitais ou não, aplicadas ao enunciado fotográfico,
como pudemos apurar nas quatro fotografias examinadas.
Na página, como um todo, verificamos que a composição é um recurso gráfico
utilizado pelo enunciador-repórter para estabelecer o seu contrato fiduciário e manipulatório
com o enunciatário-leitor. Conforme Sousa (2002), a composição é um componente
importante para a produção do sentido no fotojornalismo. Ao observarmos os segmentos
verbais e os outros elementos gráficos situados ao redor das fotografias dos manifestantes,
depreendemos como se constrói a composição dessa página.
Ao lado da Foto A, existem três segmentos textuais: Visual, Slogans e Bandeiras; e
duas figuras: a da garrafa de vinagre e a de duas moedas de dez centavos. Os segmentos
Visual e Bandeiras se relacionam com as duas figuras, visto que estão ligados por meio de
setas; porém, também se associam à Foto A pela semântica do texto sincrético. Nossa análise
concentra-se, por isso, nesses dois segmentos verbais e em suas relações com as duas figuras e
com a Foto A, visto que buscamos verificar a composição da página da reportagem IV. O
mesmo critério de pertinência aplicado à análise da composição dessa parte superior da página
também será utilizado na análise das outras duas partes da página: a central e a inferior.
O primeiro segmento verbal é intitulado Visual, e nele são descritos os trajes, os
objetos e os acessórios típicos dos manifestantes de rua das Jornadas de Junho de 2013. Com
destaque em vermelho, encontra-se a palavra vinagre, que se apresenta visualmente pela
figura de uma garrafa de vinagre tombada. Ao lado da palavra vinagre, está o termo “skate”
(NETO et al., 2013, p. 29) e, no início da enumeração dos trajes típicos dos manifestantes,
têm-se “lenços, camisetas ou máscaras para cobrir o rosto [...]” (NETO et al., 2013, p. 29),
com dois desses itens presentes no manifestante da Foto A. Desse modo, o segmento verbal
Visual se associa à Foto A, tanto pela relação de contiguidade na página (um está ao lado do
outro), quanto pela semântica do texto sincrético: o que se fala no verbal, encontra-se
representado visualmente.
No outro segmento verbal, também se encontram recorrências verbo-visuais. O título
atribuído a ele é Bandeiras, e está localizado no lado direito, na perspectiva do leitor. Nele,
estão enumeradas as principais pautas dos protestos de rua ocorridos até então. Dentre elas,
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em vermelho, está a motivação da primeira bandeira levantada pelo movimento, ou seja, a sua
posição contrária ao aumento da passagem de ônibus. Dessa pauta destacada, salta
graficamente uma seta vermelha que leva nosso olhar até a figura de duas moedas de dez
centavos, ligadas pelo símbolo matemático da adição. Logo, se no verbal afirma-se que houve
um aumento, no visual se mostra de quanto foi esse aumento: a soma de duas moedas de dez
centavos, isto é, vinte centavos. O verbal e o visual se completam na semiose do texto.
O segmento Bandeiras dialoga, ainda, com a Foto A, pois a pauta em vermelho retoma
o que o ator manifestante de rua hiperboliza na inscrição em seu skate: “Passe livre já”. Se
em Bandeiras se propõem as principais pautas, na Foto A está o ideal que embala todas essas
reivindicações. De novo, verbal e visual se complementam.
Na segunda parte da página, na porção central, não é diferente. A Foto B está cercada
por diversos segmentos verbais que recortam diferentes aspectos do ator manifestante e dos
atos de protesto. É como se o enunciador fizesse uma tipologia do ator manifestante,
retomando, para tanto, características antropológicas e sociais desse grupo de indivíduos. Isso
pode ser confirmado ao se comparar algumas características relevantes para a formação de
uma representação social e os títulos dos enunciados presentes nessa porção do texto:87
 compartilhamento de algum espaço físico: é explicado no texto Lugares da
moda;
 rejeição compartilhada por determinado objeto e/ou sujeito: é discutido no texto
Inimigos;
 hábitos culturais semelhantes: são examinados nos tópicos Trilha sonora e
Ferramentas – e também nos tópicos Eles leem e Drinques, presentes na porção
inferior da página;
 criação de um idioleto próprio do grupo: é explorado no enunciado Gírias e
Gritos de Guerra – e também no tópico Slogan, situado na porção superior da
página.
Todos esses elementos salientados e a maneira como foram apresentados corroboram a
dedução de que a reportagem IV estabelece uma estratégia englobante, conforme a proposta
de Fontanille (1999). Esse tipo de estratégia parece se confirmar nesse texto, pois os recursos,

Essas características são significativas porque elas apareceram no texto em análise, todavia, conforme explica
Wagner (1998), cada grupo define e (trans)forma as suas características. Logo, aplicamos o adjetivo relevante no
sentido de ser pertinente a este estudo, e não necessariamente que isso seja obrigatório para a formação e a
consolidação de todo e qualquer grupo e/ou representação social. Para saber mais sobre o conceito de
representação social, consulte Goffman (1983) e Moscovici (2003).
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em sua totalidade, capturam o ator manifestante de rua por diversos ângulos, de maneira a
dominar o objeto percebido por todos os lados, em distintos aspectos.
A Foto B, dentro desse feixe de miradas sobre o objeto, funciona como um conector
de isotopias. Como seu rosto está encoberto, ele não tem uma identidade determinada, nem
pela militância partidária, como na Foto C, nem pela história simbólica, como na Foto D.
Igualmente ao também mascarado manifestante da Foto A, ele carrega nas mãos o ideal
pressuposto nos atos de protesto – e já enunciado na meta do movimento social que o
desencadeou, o MPL –, isto é, a tarifa zero para os transportes públicos. Além disso, o
manifestante da Foto B também tem um recuo demasiado de percepção da espacialidade,
como também acontece com a Foto A, pois ele foi colocado digitalmente na página da
reportagem IV.88
Essas características permitem que o manifestante da Foto B incorpore todos os traços
elencados em cada um dos segmentos verbais que o cercam, pois esses traços são variados.
Caso houvesse um manifestante com o rosto à mostra e situado, o princípio de identificação
não se aplicaria a ele. A identificação ocorre no caso da Foto B, pois temos a figurativização
de um manifestante sem rosto. Nesse caso, o ator manifestante de rua é construído, no plano
da expressão, a partir do perfil generalizado, mas, no plano conteúdo, ele remete a um perfil
personalizado, isto é, aquele que esteve presente nos atos de protesto das Jornadas de Junho
de 2013.
Essa configuração visual também comprova que o recurso de recuo perceptivo da
espacialidade da Foto B não foi aleatório. Ao contrário, pela composição, depreendemos a
importância dessa prática de processamento e tratamento do enunciado fotográfico. Conforme
explica Sousa (2002, p.102), “o esteticismo da composição contribui para dar sentido à foto”.
Na porção inferior da página, as duas fotos dialogam com o mesmo segmento verbal
que as convoca por meio de setas. Esse segmento é nomeado Expoentes. De acordo com o
Dicionário Houaiss (2014), o termo expoente pode designar: “indivíduo que, por possuir
qualidades ou atributos notáveis, é visto como representante ilustre de sua classe, profissão
etc.”. Logo, verifica-se, pelos nomes encadeados no segmento verbal, que três referentes
diferentes (Mayara Vivian; Guy Fawkes; Anonymous) foram, de alguma maneira,
De acordo com Fiorin (2016), as categorias de pessoa, tempo e espaço são constitutivas do discurso e,
portanto, estão manifestadas em todo e qualquer texto. O que acontece no caso da Foto B – e vai acontecer em
outros casos de nosso corpus – é que a percepção sensível sobre a categoria de espaço fica difusa, uma vez que
há um recuo perceptivo da espacialidade. Isso quer dizer que a manifestação da categoria de espaço ocorre, mas
a percepção do sujeito-observador sobre ela é menos atenta do que nas outras categorias discursivas – no caso,
tempo e pessoa – porque, em algumas situações, essa espacialidade está posta em segundo plano dentro da
estratégia discursiva do sujeito da enunciação. Em nosso estudo, esse recuo é bastante relevante na estratégia do
sujeito enunciador-jornal em sua relação com o enunciatário-leitor.
88
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protagonistas nas manifestações de 2013, na perspectiva do enunciador do texto. Contudo, a
maneira como o enunciador introduz essas três referências mostra que houve apenas dois
expoentes: um declarado abertamente e outro apreendido por meio de inferência.
O enunciador destaca o ator Mayara Vivian como “uma das líderes do MPL” (NETO
et al. 2013, p. 29). Recorrendo à historicidade das manifestações, sabemos que o MPL foi o
movimento social que convocou os primeiros atos das Jornadas de Junho de 2013 e os
organizou até o dia 20 de junho de 2013. Portanto, um dos expoentes dos protestos foi o MPL,
o que o enunciador confirma ao selecionar um de seus membros para indicar essa
responsabilidade. No entanto, esse movimento se caracteriza como “um movimento social
autônomo, apartidário, horizontal e independente” (MOVIMENTO PASSE LIVRE, 2008, online), logo ele não compactua, discursivamente, com as noções de liderança ou centralização.
Por isso, o papel de destaque do ator Mayara Vivian é criado discursivamente pela Folha e
não necessariamente pelo contexto pragmático de atuação protagonizado pelo referido
movimento ou por seus discursos.
Para construir o protagonismo dos atores Guy Fawkes e Anonymous, o enunciador
utiliza o recurso da inferência. Esse é um tipo de raciocínio lógico construído pelo enunciador
para afirmar a veracidade de uma proposição em decorrência de sua associação com outras já
aceitas como verdadeiras pelo enunciatário, conforme explica Fiorin (2015). No caso do ator
Guy Fawkes, o enunciador retoma a sua história: “revolucionário cristão que tentou explodir o
Parlamento britânico” (NETO et al., 2013, p. 29). Com isso, o enunciador vai associá-lo aos
atos de protestos e, consequentemente, a seus protagonistas, em decorrência do
reaparecimento e difusão simbólica dessa figura na cultura contemporânea, como é possível
depreender do trecho: “[Guy Fawkes] Inspirou a HQ e o filme ‘V de Vingança’” (NETO et
al., 2013, p. 29). Esse excerto produz ainda outros sentidos no texto sincrético quando
articulado ao ator Anonymous.
O ator Anonymous é o exemplo mais enfático da presença virtual do interdiscurso que
pode ser potencializada pelo sujeito enunciador para afiançar seu posicionamento discursivo.
Somente pelo dito do enunciador para construir esse ator – “Anonymous, grupo de hackers”
(NETO et al., 2013, p. 29) – não se pode inferir o seu valor para os atos de protestos. Mas,
quando observamos a composição do texto sincrético, entendemos como o enunciador
arquitetou o sentido no texto e como essa composição, pelo processo de inferência, valida a
importância do ator Anonymous.
A fim de entender essa interdiscursividade, é necessário retomar a historicidade do
grupo Anonymous. De acordo com Gohn (2014a, p. 52), “um destaque desse grupo é que a
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maioria deles esconde sua identidade, ao contrário de lideranças dos chamados novos
movimentos sociais das últimas décadas do século XX que se afirmavam pela explicitação e
defesa de sua identidade”. Contrariando a prática de explicitação e defesa da identidade dos
movimentos sociais do século anterior (cf. GOHN, 2014b), esse grupo emergente nas
primeiras décadas do século XXI tem como prática esconder a sua identidade.
Gohn (2014a, p. 52) explica ainda que “o grupo [Anonymous] tem como marca uma
máscara inspirada em Guy Fawkes [...]”. Mais do que isso, a estudiosa ainda salienta que “a
forte presença do Anonymous na divulgação dos protestos não era perceptível à maioria da
população que saiu às ruas em junho [de 2013]. Nos atos, [os Anonymous] apresentavam-se
com a tradicional máscara simbolizando Guy Fawkes e despertavam curiosidade” (GOHN,
2014a, p. 55). Tem-se, portanto, o motivo pelo qual a máscara de Guy Fawkes foi associada
verbo-visualmente ao grupo Anonymous na composição da página da reportagem IV.
A estratégia do enunciador da reportagem IV foi a de, pelo não dito, na composição do
texto sincrético, oferecer elementos verbais e visuais que caracterizassem o ator Anonymous
para, com isso, postulá-lo como o líder oculto dos atos de protesto em oposição aos supostos
líderes destacados do MPL, como a ativista Mayara Vivian. Isso se depreende pelas oposições
entre esses dois líderes: um está visualmente do lado esquerdo, o outro, do direito; um se
apresenta com o rosto à mostra, o outro, usa máscara; um é declarado um dos líderes, o outro,
revela de maneira velada seu destaque durante as mobilizações.
Compreendemos que a composição do texto sincrético dá sentido aos diversos
elementos que o enunciador vai enumerando para retratar os protestos de 2013. Na parte
superior, é possível perceber como os segmentos textuais Visual e Bandeiras retomavam e
confirmavam os valores da Foto A. Na parte central, o enunciador recuou a percepção
sensível de espacialidade da Foto B para que o manifestante representado nessa foto pudesse
agremiar todas as distintas características enumeradas na taxonomia antropológica que o
rodeia. Na parte inferior, a Foto C e a Foto D são ressignificadas pelo segmento Expoente que,
discursivamente, demonstra o protagonismo de um líder destacado, o MPL, e de um líder que
solicita o interdiscurso para ser salientado, o grupo Anonymous.
A configuração do texto sincrético examinada reafirma a predominância da estratégia
englobante. Isso é observável graças aos elementos (fotografia, segmentos verbais, setas etc.)
que compõem cada uma das partes examinadas. Quando essas partes estão soltas, têm
autonomia reduzida, pois é o conjunto que lhes dá sentido.
Notou-se que o estratagema que o enunciador utilizou na composição do texto
sincrético é elucidado, principalmente na articulação das fotos com os segmentos verbais e
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vice-versa. É o valor de totalidade que junta os elementos verbo-visuais e dá coerência ao
objeto, no caso às Jornadas de Junho de 2013 e seus manifestantes. Nessa conjuntura, o
sujeito cognitivo-perceptivo se apoia em um princípio de compreensão e dominação do objeto
percebido; logo, a natureza dos atos perceptivos neste caso está em juntar, reunir os traços. É
por isso que o ator manifestante de rua, nessa estratégia, torna-se cada vez mais próximo do
perfil generalizado, como na Foto A e na Foto B. Por outro lado, também há momentos em
que se aproxima do perfil personalizado, como na Foto C e na Foto D. Em todos os casos,
nessa estratégia englobante de construção do ponto de vista, é o ato perceptivo de conjunto –
nos casos examinados, a composição do texto sincrético – promovido pelo sujeito cognitivoperceptivo que atribui sentido aos segmentos verbo-visuais reunidos.
Essa configuração favorece o contexto pragmático (VOLÓCHINOV, 1976), pois
convoca o interdiscurso mais ativamente do que as outras três reportagens analisadas. Nesse
caso, é por meio do interdiscurso que o enunciador vai arquitetando a composição do texto
sincrético, retomando a historicidade de fatos e eventos das Jornadas de Junho de 2013, que
não necessariamente estão mencionados no corpo da reportagem. Também depreendemos que
a estesia participou dessa construção, seja pela seleção das imagens e segmentos verbais, seja
pela organização e disposição gráfica na página; porém em um grau bem menor do que nas
outras três reportagens analisadas.
De modo geral, as quatro reportagens e suas respectivas cronologias, ao se
posicionarem frente ao fenômeno Jornadas de Junho de 2013, fizeram distintas construções
do ator manifestante de rua, mas temos uma constante que é o esquema do ator coletivo
manifestante de rua sendo reiterado por meio de dois perfis discursivos: o generalizado e o
personalizado. Em cada uma das reportagens, adotou-se um procedimento de formação
particular e uma organização discursiva própria para fundamentar seu ponto de vista, dando
distintas corporeidades ao fenômeno percebido, mas, nas estruturas discursivas, foi recorrente
a presença dos perfis generalizado e personalizado.
Na reportagem I, observou-se um manifestante de rua que ia do tema da festa ao da
fúria, sendo discursivizado predominantemente no perfil personalizado, porque o ator
manifestante de rua foi discursivamente discriminado, no sentido de que recebera adjetivos,
qualificantes e também depreciativos (cf. quadro 4). Na reportagem II, vigorou um
manifestante de rua diluído nas diversas percepções do sujeito cognitivo-perceptivo, o qual
percorreu o objeto percebido por diferentes modos: mapas, fotomontagem, tabelas, enunciado
verbal etc. Por isso, nesse caso, o perfil dominante foi o generalizado, visto que o ator
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manifestante de rua não tinha características que o particularizasse, recebendo um tratamento
genérico.
Nas reportagens III e IV, todavia, houve uma oscilação na presença desses dois perfis
discursivos. Na reportagem III, verificou-se uma gradação na construção do ator manifestante
de rua que oscilava entre uma figurativização mais generalizada, e outra, mais personalizado.
Na reportagem IV, depreendeu-se, por sua vez, um ator manifestante de rua entendido na
totalidade das miradas do sujeito cognitivo-perceptivo, pois este, para compreender e dominar
o objeto percebido, reuniu diferentes elementos do objeto percebido, permitindo que a
coerência do sentido se situasse mais no todo do que nas suas partes. Com isso, notou-se que,
no plano da expressão, houve uma predominância do perfil generalizado, mas, no plano do
conteúdo, arquitetou-se um perfil personalizado para o manifestante das Jornadas de Junho
de 2013. Há, portanto, modos diferentes de articular os dois perfis discursivos do ator coletivo
manifestante de rua.
Com base nas reportagens, confirmamos a presença dos quatro tipos de estratégias de
construção de um ponto de vista propostos por Fontanille (1999): o particularizante, na
reportagem I; o acumulativo, na reportagem II; o eletivo, na reportagem III; e o englobante,
na reportagem IV. Com isso, o ator coletivo manifestante de rua, depreendido no percurso da
sanção e na temática da violência nos editoriais no tópico anterior, foi depreendido, no nível
discursivo de quatro tipos diferentes de pontos de vista, por meio de dois perfis discursivos: o
generalizado e o personalizado. A cada análise, conseguimos delimitar, com maior
aprofundamento teórico, as características imanentes que constroem o ator coletivo
manifestante de rua nas variâncias dos textos jornalísticos que reportaram as Jornadas de
Junho de 2013.

2.4 DO MASSIVO AO NUMEROSO: A TENSIVIDADE89
Com as postagens em rede social, não estamos mais no âmbito do impresso, mas, sim,
no do digital, que é compreendido, neste estudo, como um tipo de hipertexto (MARCUSCHI,
2001). Em perspectiva tensiva (FONTANILLE; ZILBERBERG, 2001), buscamos, neste
tópico, depreender, das cinco postagens selecionadas da página da Mídia Ninja no Facebook,

Desenvolvemos neste tópico as ideias lançadas em Costa (2017b) acerca da configuração discursiva das
postagens da Mídia Ninja durante as Jornadas de Junho de 2013.
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os procedimentos de significação que subjazem à construção do ator do enunciado
manifestante de rua. A nosso ver, esses procedimentos possibilitam a descrição dos esquemas
actoriais do ator coletivo manifestante de rua, como ocorreu nos tópicos anteriores, quando
investigamos, sobretudo, a narratividade dos editoriais e a discursividade das reportagens.
A seguir reproduzimos a primeira postagem selecionada que foi publicada no dia 7 de
junho de 2013, mas é referente ao 1º Ato de protesto, que ocorrera em 6 de junho de 2013.
Até aquele momento, a mídia impressa havia atribuído pouco espaço às notícias sobre a
manifestação de rua promovida pelo MPL. Com base nessa postagem 1, verificamos como a
Mídia Ninja constrói o ator manifestante e, com isso, reforça a sua identidade de mídia
alternativa:
Figura 8 – Postagem 1: 1º Ato de protesto, realizado em 6 de junho de 2013 90

Fonte: Mídia Ninja – Facebook, de 2013.

No topo da postagem, a imagem do perfil da Mídia Ninja congrega traços divergentes,
pois temos a caracterização de um ninja oriental em contraste com os traços físicos de um
ocidental. Esses elementos visuais demonstram o caráter heterogêneo da Mídia Ninja, no
mesmo tempo em que, no plano do conteúdo do texto sincrético, distingue-a como um ator
que não se encaixa nos estereótipos, isto é, aos simulacros, como, por exemplo, o de que o
protótipo de ninja deve possuir olhos característicos de orientais. A própria identidade visual
Essa imagem está ampliada no anexo D.1 (p. 417) desta tese para maior legibilidade dos textos que a
compõem.
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da Mídia Ninja, manifestada em sua foto de perfil, aponta para uma maior mistura de traços
semânticos e axiológicos (ZILBERBERG, 2011).91
Pelo segmento verbo-visual dessa postagem, a Mídia Ninja contrasta verbalmente com
os supostos dados relatados pelo jornal Estado, “700 pessoas”, pois a fotografia que constitui
a postagem figurativiza uma multidão tomando o centro de São Paulo-SP. Quando se compara
a fotografia com o enunciado reportado do Estado, tem-se um efeito de sentido de mentira
construído pelo enunciador Mídia Ninja acerca do ator Estado, pois o que o jornal está
afirmando não corresponde ao que se vê na fotografia.
Esse enunciado veiculado no Estado, retomado pela Mídia Ninja, de fato, existiu, na
publicação de 6 de junho de 2013 do referido periódico. O enunciado a que a Mídia Ninja faz
referência foi lançado no dia anterior da publicação on-line da postagem 1. Verifica-se a
afirmação do Estado no seguinte trecho retirado da edição on-line do referido periódico:
Segundo a Polícia Militar, cerca de 700 pessoas do Movimento Passe Livre
partiram às 17h50 da Praça Ramos de Azevedo, no centro de São Paulo, em direção
à Av. Nove de Julho. Estudantes disseram ao Estado, por telefone, que colocaram
fogo em uma catraca no cruzamento da via com a Av. Vinte e Três de Maio.
(SANTOS; DEIRO; CUDISCHEVITCH, 2013, grifo nosso).

O ator da enunciação Mídia Ninja interpretou e transcreveu parcialmente as
informações desse trecho em sua postagem. Um dos recursos utilizados foi o de não
identificar a autoria dos dados sobre o número de participantes, pois o jornal não realizou a
contagem. A PM tinha essa incumbência, portanto, a contagem diminuta dos manifestantes
foi de responsabilidade da PM, e isso, como se vê na postagem, não foi esclarecido, nem
discutido.
Outro recurso utilizado foi também o de não informar que o Estado vinculou o número
de pessoas ao MPL. O Estado enunciou, por sua vez, de maneira ambígua essa informação:
“cerca de 700 pessoas do Movimento Passe Livre” (SANTOS; DEIRO; CUDISCHEVITCH,
2013). É um enunciado ambíguo, pois pode definir, pelo menos, duas leituras possíveis. Uma
primeira leitura pode ser a de remeter a todos os manifestantes com base nos organizadores do
protesto, o que configura existir uma metonímia implícita no e pelo enunciado, pois, como
explica Fiorin (2014, p. 38), a metonímia pode ser definida como o tropo “em que se

Fontanille e Zilberberg (2001) propõem os conceitos de triagem e de mistura como operadores que regem a
mobilização dos valores nos discursos, sendo, por sua vez, os princípios de exclusão e de participação o
fundamento que dá partida a esse movimento. O princípio da exclusão é operacionalizado pela triagem que,
quando posta em uso, instaura os valores de exclusividade. Já o princípio da participação tem a mistura como
operador, que estabelece a interação e a assimilação de valores distintos.
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estabelece uma compatibilidade predicativa por contiguidade, aumentando a extensão sêmica
com a transferência de valores semânticos de um para outro dos elementos coexistentes e
aumentando sua aceleração com a supressão de etapas de sentido”. Outra leitura possível seria
interpretar que o número divulgado seja referente apenas aos membros do MPL e não
necessariamente a todos os manifestantes presentes no protesto.
Essa ambiguidade não se confirma no enunciado da postagem 1, pois nela, há a
informação de que o número de participantes divulgado pelo Estado se refere a todos os
manifestantes: “Segundo O Estado de São Paulo o número de participantes era de 700
pessoas”. A Mídia Ninja cortou o segmento “do Movimento Passe Livre”, presente na
afirmação do Estado. Com isso, o enunciado da Mídia Ninja faz uma inferência pragmática,
isto é, “aquela derivada de regras do uso da linguagem” (FIORIN, 2015, p. 32), pois, como
explica o linguista, a conclusão advinda de uma inferência pragmática “decorre de que um
princípio conversacional é que o falante deve dar a informação mais forte de que dispõe”
(FIORIN, 2015, p. 32). Portanto, se o enunciador afirma que foram 700 pessoas, ele quer
dizer que a manifestação teve somente esse número de participantes. Há um posicionamento
discursivo da Mídia Ninja, que recorta segundo seu ponto de vista e seus valores axiológicos
o enunciado do outro, manipulando seu enunciatário pelo dito (construção frástica) e pelo não
dito (inferências e pressupostos).
Com esses dois recursos, a Mídia Ninja faz crer – ou seja, convenciona o contrato
fiduciário – que foi o Estado o autor da contagem. É o que se infere por meio do verbal e pela
ausência da fonte da contagem – no caso a PM. Em segundo lugar, a Mídia Ninja estabelece o
contrato manipulatório com o enunciatário-leitor utilizando o argumento de que a informação
divulgada pelo representante legitimado da imprensa dita séria parece ser incoerente com os
fatos. Isso, o enunciatário-leitor deduz pela comparação entre o verbal e o visual da postagem
1. Como Fiorin (2015, p. 31) explica, “[...] o processo de leitura implica a realização de
inferências. O texto diz mais do que aquilo que está enunciado: ele apresenta pressuposições,
subentendidos, consequências não ditas etc. No processo argumentativo, usam-se
inferências”.
No segmento verbal, o manifestante de rua é construído pela pluralidade e pela
generalidade, como se pode verificar pelas figuras “milhares de jovens”, “participantes”,
“pessoas” (MÍDIA NINJA, 2013a). O ator do enunciado manifestante fica entendido como
uma coletividade que possui, como elemento agregador, o “descontentamento com o aumento
das passagens do transporte público” (MÍDIA NINJA, 2013a) e, como elementos
característicos, o fazer fazer, o manifestar, e a localização, o centro de São Paulo.
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A seleção lexical que o ator da enunciação utilizou para situar o ator do enunciado
manifestante de rua foi “ocupar” (MÍDIA NINJA, 2013a). De acordo com o Dicionário
Houaiss (2014), nas quatro primeiras acepções, esse termo possui, respectivamente, o sentido
de: “1. preencher (um espaço), encontrar-se em; 2. estar na posse de; 3. instalar-se em (lugar
invadido); 4. submeter (território), dominar”. Logo, quando o enunciador-manipulador opta
por ocupar, ao invés dos sinônimos, por exemplo, estar, encontrar, situar, ele induz seu
enunciatário-leitor a crer que o ator do enunciado manifestante de rua possui determinadas
características, como quantidade expressiva para preencher um espaço relativamente extenso
e as competências volitivas ou deônticas para possuir ou invadir determinado território.
Nenhuma escolha lexical do enunciador está isenta de ideologia, visto que a Mídia
Ninja faz manobras argumentativas incisivas para manipular seu enunciatário-leitor a entrar
em conjunção com seus valores. No caso em exame, o ator da enunciação enfatiza de diversas
maneiras que o ator do enunciado manifestante de rua tem poder, dada a sua grande
quantidade, percebida visualmente na fotografia e verbalmente pela seleção lexical do
enunciado da postagem (“milhares de jovens”).
Em relação aos números citados, a Mídia Ninja destaca, desde o início do enunciado
verbal, que o ator do enunciado está na casa do milhar, e, com isso, ele se diferencia da
informação atribuída ao Estado. Segundo a formulação do ator da enunciação, o Estado opta
por um ator manifestante de rua mais diminuto, que está na casa da centena. Até a disposição
gráfica dessas duas informações produz efeito de sentido, pois o sujeito da enunciação, para
enfatizar seu posicionamento frente ao de seu antípoda, topicaliza a casa do milhar e deixa
para o fim do segundo período a descrição do posicionamento que é contrário ao seu.
A estratégia de quantificar o ator manifestante de rua também foi utilizada nos
editoriais, mas de forma bem diferente. Nas edições do Estado e da Folha, principalmente as
publicadas nos dias 13 e 15 de junho de 2013, a estratégia do enunciador foi a de apequenar o
ator manifestante de rua, comparando-o ao restante da população da capital de São Paulo, que
teve sua rotina alterada ou interrompida pela paralisação da Avenida Paulista durante os atos
de protesto. No caso das postagens da Mídia Ninja, o ator manifestante de rua foi agigantado
pela grande adesão dos cidadãos à mobilização promovida pelo MPL. Como se vê, a
quantidade dos manifestantes nas ruas pode ser diferentemente qualificada e quantificada a
depender do sujeito da enunciação e de suas estratégias de interpretação dos fenômenos
noticiados.
Quanto à fotografia dessa postagem, ela corrobora o enunciado verbal. A fotografia
serve, na enunciação enunciada, como prova documental do dizer do ator da enunciação, pois,
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como alerta Barthes (2015, p. 13), a fotografia “aponta com o dedo um certo frente a frente, e
não pode sair desta pura linguagem dêitica”, ou seja, a fotografia tem, nesse caso, um forte
grau de referencialização, isto é, de efeito de sentido de ilusão referencial.
O enunciatário-leitor dessa postagem é levado a crer que o enunciador Mídia Ninja
está correto no que afirma, uma vez que a fotografia parece apresentar a casa do milhar de
manifestantes, muito mais do que a casa da centena, como ressaltado pela informação
atribuída ao Estado. Mas nem por isso o referente é externo à linguagem. Ao contrário, ele é
uma construção da linguagem, pois o enunciador faz diversas manobras discursivas para
validar o seu posicionamento, como vimos.
A fotografia remete ao referente, como indica Barthes (2015) – talvez venha daí o
efeito de realismo tão persuasivo de algumas fotografias. O próprio referente é
linguisticamente construído na e pela enunciação enunciada. Por isso, consideramos a
fotografia como um signo e, como tal, um ato de linguagem, conforme aponta Landowski
(1992a; 1992b).
Ao observarmos o segmento visual da postagem, as categorias cromática, eidética e
topológica reforçam o perfil discursivo generalizado do ator manifestante. O fundo, em
segundo plano, é mais monocromático, já que temos a escuridão noturna, e está constituído
pelos contornos heterogêneos dos edifícios que, em contraste com os postes e com os
coqueiros, indicam o predomínio dos paralelismos horizontais e verticais. A figura, em
primeiro plano, é mais colorida, pois é iluminada pela luz dos postes; os contornos e os
volumes dos corpos dos manifestantes, contudo, são mais homogêneos, uma vez que há pouca
nitidez e, com isso, os corpos parecem estar borrados, formando uma rede de tangentes
oblíquas.
A categoria de espaço está disposta na fotografia em um equilíbrio dinâmico, pois as
figuras e o fundo, embora disputem o olhar do observador, completam-se no campo
fotográfico de maneira mais simétrica do que dissimétrica. Isso se comprova pela delimitação
simétrica de três faixas verticais: as massas populares na porção inferior, os edifícios e
coqueiros no centro e o céu noturno na parte superior da imagem. Notamos ainda ser um
equilíbrio de caráter dinâmico, pois os contornos das figuras e o fundo produzem um efeito de
sentido de movimento no espaço-tempo da imagem. Bastide (1986) discute que o discurso,
quando espacializado, também pode sofrer uma aspectualização. Como explica o semioticista,
um discurso espacializado também pode ser aspectualizado se vários lugares são
colocados em relação pelo movimento ou pela visão dos sujeitos do enunciado; as
categorias da distância podem ser consideradas equivalentes àquelas da duração na
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aspectualização temporal: se dois lugares estão “distantes”, o observador registrará
sucessivamente a partida do primeiro lugar (incoativo), a “caminhada” (durativo),
então a chegada no segundo lugar (terminativo); figurativamente, a distância pode
ser substituída por uma parede, qualquer obstáculo ao deslocamento, que divide o
espaço em lugares distintos (BASTIDE, 1986, p. 19, tradução livre) 92.

No caso da postagem 1, é o efeito de sentido de movimento que ocorre, pois há o
aspecto durativo percorrendo tanto a categoria de tempo quanto a de espaço do segmento
visual. Isso é decorrente, como explica Bastide (1986), pela atuação do observador que dá a
ver o processo de um ato, no caso a marcha de protesto. Concordamos, desse modo, com
Discini (2015a), pois a aspectualização do tempo e do espaço reforçam a construção actorial
tanto do ator do enunciado manifestante quanto do ator da enunciação Mídia Ninja.
Constatamos, ainda, que a fotografia cria o efeito de sentido de que não passou por um
tratamento, pois há pouca nitidez, esmaecimento das cores e um contraste deficiente dos
contornos das figuras. A intenção do enunciador Mídia Ninja, ao utilizar uma fotografia com
essas características, não é casual. A ausência aparente de tratamento da fotografia jornalística
produz, pelo menos, duas consequências tensivas. Em primeiro lugar, pode causar maior
impacto e tonicidade no enunciatário por ser uma foto que parece ter sido tirada no calor do
momento, isto é, são concomitantes o momento de enunciação e o momento de referência,
ambos estão no aqui e agora dos protestos de rua. Em segundo lugar, pode causar menor
inteligibilidade, uma vez que o tempo, o espaço e os atores do enunciado estão borrados,
esmaecidos e pouco nítidos. Logo, se a foto sem tratamento aumentou o impacto e a
tonicidade, por revés, ela diminuiu sua inteligibilidade. Temos uma curva conversa: quanto
mais sensível, menos inteligível.
Por isso, o enunciado verbal é um forte aliado da fotografia e vice-versa. De um lado,
no enunciado verbal, a Mídia Ninja denunciou abertamente a incongruência das informações
veiculadas pelas mídias legitimadas, principalmente em relação ao jornal Estado, e, como
prova disso, utilizou a fotografia. No segmento visual, a fotografia, ao contrariar a prática do
fotojornalismo de esterilizar as imagens, corrigindo as suas deficiências, perde em
legibilidade, necessitando, portanto, de uma legenda. Nesse caso, se não houvesse o conteúdo
verbal, seria muito difícil concluir que essa foto retrata as manifestações do MPL, pois não é
No original: “Un discours spatialisé peut aussi être aspectualisé si divers lieux sont mis en relations par le
mouvement ou par la vue des sujets de l’énonce ; les catégories de la distance peuvent être considérées comme
équivalentes à celle de la durée dans l’aspectualisation temporelle : si deux lieux sont ‘distants’, l’observateur
enregistrera sucessivement le départ du premier lieu (inchoatif), le ‘cheminement’ (duratif), puis l’arrivée dans
le second lieu (terminatif) ; figurativement, la distance peut être remplacée par un mur, un quelconque obstacle
au déplacement, qui divise l’espace en lieux distincts” (BASTIDE, 1986, p. 19).
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possível ler nenhum dos cartazes, nem focalizar os rostos dos manifestantes. Essas
informações eram mais facilmente identificáveis nas fotomontagens das reportagens que
analisamos no tópico anterior.
O ator manifestante de rua é reconstruído, tanto verbal, quanto visualmente, de
maneira difusa e numerosa. O termo difuso deriva da relação tensiva entre o eixo do difuso e
do concentrado, enquanto o conceito numeroso surge da gradação escalar entre os polos do
uno e do numeroso, conforme propõe Zilberberg (2006, 2011). Relacionamos essas gradações
ao campo de presença do ator manifestante de rua. Depreendemos um campo de presença
com marcas de enunciação difusas que se actorializa de maneira numerosa, como se pode
observar visual e verbalmente na postagem 1. Portanto, configura-se tensivamente um modo
numeroso de presença, que predominantemente delineia o corpo actorial do manifestante de
rua na postagem 1.93
As postagens 2 e 3, que divulgam o 3º Ato de protesto, ocorrido no dia 11 de junho de
2013, possuem configurações verbo-visuais bem diferentes das conformações da postagem 1.

Figura 9 – Postagem 2: 3º Ato de protesto, realizado em 11 de junho de 2013 94

Fonte: Mídia Ninja – Facebook, de 2013.
Discini (2010a), ao examinar a presença sensível entre os gêneros autobiográficos, também propõe que exista
um modo numeroso de presença em contraste a um modo uno de presença: “entendendo, para o numeroso, os
contornos mantidos e, para o uno, a diluição dos contornos” (DISCINI, 2010a, p. 25).
94
Essa imagem está ampliada no anexo D.2 (p. 418) para maior legibilidade dos textos que a compõem.
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Figura 10 – Postagem 3: 3º Ato de protesto, realizado em 11 de junho de 2013 95

Fonte: Mídia Ninja – Facebook, de 2013.

Comparando essas três postagens (1, 2 e 3), verificamos que a segunda e a terceira
postagens escolhidas são mais nítidas e mais bem focalizadas do que a primeira, pois aquelas
estão mais próximas da lente do fotógrafo que esta, mudando o ponto de vista do observador
e, consequentemente, o fazer saber do narrador sobre os fenômenos reportados. Embora a
postagem 2 e a postagem 3 retratem o 3º Ato, elas foram publicadas em dias diferentes,
respectivamente, no dia 11 e no dia 12 de junho. A primeira reporta a passagem dos
manifestantes pelo túnel da Radial Leste. A segunda, a atuação dos manifestantes pelas vias
externas da Radial Leste.
Cotejando a postagem 2 com a postagem 1, notam-se processos verbo-visuais bem
distintos. Observando o segmento verbal, percebemos que, diferentemente do enunciado
verbal da postagem 1, que realizava diversas manobras discursivas, o segmento verbal da
postagem 2 é bem mais conciso e menos argumentativo. Ele registra apenas a pauta principal
da manifestação e sua localização. Essa configuração discursiva atribui ao verbal mais a
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Essa imagem está ampliada no anexo D.3 (p. 419) para maior legibilidade dos textos que a compõem.
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função de legenda da fotografia do que a de enunciado de argumentação. Embora todos os
discursos sejam em algum grau argumentativos, Fiorin (2015) explana que existem discursos
mais desveladamente polêmicos e outros menos:
Ora, se a argumentação é a tomada de posição contra outra posição, a natureza
dialógica do discurso implica que os dois pontos de vista não precisam ser
explicitamente formulados. Na medida em que um discurso é sempre um discurso
sobre outro discurso, todos os discursos são argumentativos, pois todos eles fazem
parte de uma controvérsia, refutando, apoiando, contestando, sustentando,
contradizendo um dado posicionamento. Todos os discursos são argumentativos,
pois são uma reação responsiva a outro discurso (FIORIN, 2015, p. 29).

Em complemento à reflexão de Fiorin (2015), retomamos o estudo de Amossy (2017)
que compreende a polêmica como uma modalidade argumentativa. Segundo a estudiosa, “não
se trata mais de saber se convém colocar a polêmica fora do domínio da argumentação, mas
de se perguntar em que medida ela distingue da deliberação comum” (AMOSSY, 2017, p.
52). Por isso, entendemos que existe uma forte relação discursiva entre a argumentação e a
polêmica na construção dos textos, conforme afirmam Amossy (2017) e Fiorin (2015).
Partindo desses pressupostos teóricos, reconhecemos que a primeira postagem constitui um
enunciado mais argumentativo frente às duas outras (postagem 2 e 3), pois é mais beligerante,
mais polêmica e mais responsiva.
Ao seguir com a análise do segmento visual da postagem 2, notamos que ele é também
distinto da porção visual da postagem anterior, embora guarde algumas similitudes. No que se
refere às semelhanças, observamos mais nitidez dos contornos das figuras e também do fundo,
pois existe mais iluminação e as cores são mais cintilantes e destacadas. O ator manifestante
de rua, novamente, é construído de maneira mais generalizada, isto é, com características
gerais e genéricas, mas com uma plasticidade diferente da postagem 1.
A postagem 2 vai esmaecendo os contornos dos corpos de maneira gradativa. Destarte,
à medida que os corpos dos manifestantes retratados vão se afastando no horizonte da
fotografia, eles perdem seus contornos gráficos e identitários. Quanto mais perto do primeiro
plano, mais nítidos e, consequentemente, mais definidos os contornos de seus corpos; quanto
mais longe, menos nítidos, menos definidos. Por isso, em primeiro plano, há maior
heterogeneidade nas figuras e, quanto mais ao fundo, maior homogeneidade.
Em relação à cor do segmento visual da postagem 2, verificamos que as figuras
possuem mais cores, enquanto o fundo é menos colorido, como se percebe pelo contraste,
respectivamente, entre os manifestantes e suas bandeiras e as paredes, teto e vigas do túnel.
As figuras, constituídas principalmente pelos manifestantes e seus estandartes, constituem

160

uma rede de tangentes oblíquas; e o fundo, formado pelas paredes, teto e vigas do túnel,
compõe um paralelismo horizontal e vertical. Nas categorias relativas à cor e à disposição, as
duas postagens se emparelham.
No que se refere à categoria topológica, Há algumas paridades com a postagem 1. A
fotografia da postagem 2 configura um ambiente dinâmico, em que os manifestantes
marcham, balançando suas distintas bandeiras. Existem também um espaço em equilíbrio
dinâmico, pois os manifestantes, em primeiro plano, vão se diluindo gradativamente no
traçado do horizonte fotográfico. Isso produz o efeito de simetria e de alinhamento entre a
figura e o fundo. Logo, é simétrico, pois figura e fundo se homologam no horizonte
fotográfico, o que é semelhante ao observado na postagem 1.
Nessa conjuntura da postagem 2, o ator manifestante de rua é construído por uma
divisão em sua corporeidade, uma vez que existem os manifestantes do primeiro plano e os
manifestantes do fundo. Os primeiros têm os traços bem definidos, heterogêneos, impactantes
e tônicos, e os do fundo são mais esmaecidos, homogeneizados, tênues e átonos. Há,
tensivamente, um campo mitigado entre o modo uno e o numeroso (ZILBERBERG, 2006,
2011; DISCINI, 2010a), visto que os manifestantes à frente constroem sua presença no modo
uno, e os de trás, no modo numeroso. Portanto, concordando com a nomenclatura proposta
por Discini (2010a), baseada em Fontanille e Zilberberg (2001), temos um horizonte de
presença no modo dividido, que configura maior tonicidade em uma porção mediana de
tempo-espaço, se comparada ao modo numeroso, que constitui menor tonicidade em uma
grande porção de tempo-espaço.
Passamos às diferenças entre a postagem 1 e a postagem 3. No segmento verbal da
terceira postagem, também existe um enunciado arquitetado por manobras discursivas, como
já encontrado na postagem 1. Igualmente, a postagem 3 utiliza diversos recursos de inferência
para construir sua argumentação.
Em primeiro lugar, o enunciador se vale de uma inferência semântica, isto é, “aquela
que decorre do significado de palavras ou expressões, como no caso dos pressupostos”
(FIORIN, 2015, p. 32). Utilizamos a expressão inferência semântica, pois Fiorin (2015)
distingue três tipos de inferência, a saber: a inferência semântica (cf. FIORIN, 2015, p. 3640), a inferência lógica (cf. FIORIN, 2015, p. 32-36) e a inferência pragmática (cf. FIORIN,
2015, p. 40-45). As inferências lógicas “são aquelas determinadas por relações entre
proposições; são decorrências necessárias de implicações entre proposições. [...] Inferência
pragmática é aquela derivada de regras do uso da linguagem” (FIORIN, 2015, p. 32). Desse
modo, o período “Avenida Radial Leste, em São Paulo, ocupada por milhares de
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manifestantes nessa terça-feira” (MÍDIA NINJA, 2013c,

grifo nosso) pressupõe,

semanticamente, duas inferências: faz saber que os manifestantes estão localizados nesse local
e, principalmente, que foram eles os responsáveis pela ocupação da avenida.
Outra inferência semântica ocorre quando o enunciador enuncia que “esse foi o
terceiro ato para a revogação imediata do aumento da tarifa de transporte público” (MÍDIA
NINJA, 2013c, grifo nosso). Esse período subentende que houve dois outros atos
anteriormente. Mais do que isso, presume que, neles, os manifestantes estavam presentes com
a pauta da revogação imediata do aumento da tarifa do transporte público.
Tem-se uma manipulação por intimidação sendo construída pelas inferências do
enunciado verbal da postagem 3, pois o valor trocado pelo enunciador é considerado nocivo
ao sujeito social, actorializado como os agentes políticos responsáveis pelo aumento da tarifa
de transporte público. Nesse sentido, caso a revogação desse aumento não se realize logo, os
atos continuarão e eles seguirão ocupando os espaços públicos da cidade. O contrato
fiduciário do enunciador-Mídia Ninja é fazer o enunciatário-leitor crer na atuação tônica e
impactante do ator do enunciado manifestante de rua. Nesse caso, o ator é utilizado como
adjuvante dos valores processados pelos contratos enunciativos entre a Mídia Ninja e
determinadas formações ideológicas e discursivas afins que defendem a equidade social as
minorias e um Estado mais forte e atuante na promoção de condições socioculturais.
Com isso, se nos casos anteriores, nos editoriais e nas reportagens, o ator manifestante
de rua foi recriado, majoritariamente, como oponente aos valores processados pelos contratos
enunciativos, nesse caso os contratos são outros e, por isso, ele ganha outro papel: o de
adjuvante. Essa mudança na narratividade do ator manifestante de rua é indicativa de que há
uma interferência axiológica do ator da enunciação na construção do ator do enunciado, no
caso, na do manifestante de rua. Por isso, embora o ator manifestante seja uma categoria de
não pessoa (ele), nota-se que esse ele não está apartado da enunciação, pois viabiliza, como
instrumento, a circulação dos valores dos contratos enunciativos.
Além disso, a fotografia da postagem 3 diverge das outras quatro por apontar, com
maior intensidade, para essa mudança de perspectiva axiológica. Partindo para a
figurativização, depreendemos que, se nas primeiras postagens concentra-se o olhar sobre o
ator manifestante construído no perfil generalizado (com predomínio tensivo do modo
numeroso de presença), na terceira postagem prepondera o ator manifestante arquitetado no
perfil personalizado (com dominância do modo uno de presença). Diferentemente das duas
primeiras postagens, não há uma multidão de pessoas como foco da câmera, mas uma cena
particular protagonizada por um manifestante em específico na postagem 3.
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O contraste entre a figura e o fundo também é observado na composição fotográfica da
postagem 1 e da postagem 3. Na primeira, a multidão de manifestantes estava em primeiro
plano da fotografia; na terceira, tem-se, em primeiro plano, o meio corpo de um manifestante
na porção direita da foto, na perspectiva do leitor. Essa diferença produz um efeito de sentido
de proximidade na postagem 3, em contrapartida ao efeito de distanciamento na postagem 1.
No segundo plano da postagem 3, verificamos a figura mais saliente ao olhar, uma vez que é a
porção mais colorida, mais nítida e com os contornos mais salientes. Ao fundo da postagem 3,
há a multidão, que está esmaecida, menos nítida e com os contornos mais apagados.
Outro ponto de atratividade da foto da postagem 3 são os efeitos de luz e sombra.
Como os pneus em chamas estão no centro visual da fotografia e o manifestante está
capturado particularmente no momento de seu salto, tais elementos fazem essa porção da
fotografia ganhar destaque. Além disso, esse segmento visual é corroborado pela bandeira
sustentada por outros dois manifestantes – localizada exatamente atrás do ator que salta os
pneus. Esses elementos, juntos, atraem a percepção do leitor da postagem. Observando a cena
do manifestante que salta uma fogueira de pneus em plena via pública, produzem-se
diferentes efeitos de sentido, dentre eles o de transgressão, o de infração e o de violação.
No fazer interpretativo do enunciatário-leitor da postagem, esses efeitos de sentido
podem ser lidos por diversas perspectivas. Dentre elas, recuperamos a formação discursiva da
esfera jurídica brasileira, a qual gerencia, organiza e delimita as práticas socialmente
estabelecidas e aceitas, ou seja, ampara a doxa. Em termos de específica tipicidade, o Código
Penal, de 1940, ainda vigente, designa como crime de dano, quando ele estiver limitado à
esfera patrimonial, o ato de destruir, inutilizar ou deteriorar propriedade alheia. Retomamos
essa definição no artigo 163, inserido na Parte Especial, Título II, Capítulo IV, do referido
Código:
Art. 163. Destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia:
Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.
Dano qualificado
Parágrafo único. Se o crime é cometido:
I - com violência à pessoa ou grave ameaça;
II - com emprego de substância inflamável ou explosiva, se o fato não constitui
crime mais grave;
III - contra o patrimônio da União, Estado, Município, empresa concessionária de
serviços públicos ou sociedade de economia mista; (Alteração Lei nº 5.346/1967)
IV - por motivo egoístico ou com prejuízo considerável para a vítima:
Pena - detenção, de seis meses a três anos, e multa, além da pena correspondente à
violência (BRASIL, 2013, p. 57).
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Greimas e Landowski (1981), ao examinarem o discurso jurídico, chegaram à
compreensão de que ele possui uma dupla isotopia, a saber:
Se é verdade que o discurso jurídico parece a todo instante contaminado por uma
espécie de duplicidade, é porque ele se desenvolve sobre uma dupla isotopia: a
primeira é a representada pelo discurso legislativo, feito de enunciados
performativos e normativos, instaurando seres e coisas, instituindo as regras de
comportamento lícitos e ilícitos, ao passo que a segunda aparece sob a forma de um
discurso referencial que, embora não passe de uma elaboração ideológica, uma
cobertura discursiva do mundo, apresenta-se como o próprio mundo social, anterior
à fala que o articula. As duas isotopias são de ordem linguística e nenhuma diferença
de natureza as separa (GREIMAS; LANDOWSKI, 1981, p. 74, grifos dos autores).

O discurso jurídico, representado pelo Código Penal (BRASIL, 2013), traz as duas
isotopias, a legislativa e a referencial. Como apontam os semioticistas, o mundo social
construído pela isotopia referencial, embora pareça anterior à fala (ao ato de enunciação), é
também uma cobertura discursiva do mundo factual. Por isso, a fotografia também cria seu
efeito de sentido de realismo, da mesma maneira como no discurso jurídico, por suas
inferências e pressupostos. Cada um dos textos tem sua lógica própria, na qual o enunciador
manipula seu enunciatário a entrar em conjunção com valores implícitos nos contratos
fiduciários enunciativos.
Na postagem 3, diferentemente do que é apregoado no Código Penal, no citado artigo
163, não é uma violação atear fogo em pneus em via pública, mas uma forma de liberdade de
expressão, um ato de se ocupar um espaço que é público. Além desse contrato fiduciário
enunciativo e seus respectivos valores, também podem surgir diversos discursos de defesa ou
de acusação acerca da liberdade de locomoção que se encontra em outro texto jurídico: o
inciso XV do artigo 5º da Constituição Federal, de 1988 (BRASIL, 2012, p. 205-206).
Devido a essa ruptura com outros discursos, o enunciado da fotografia é tônico e
impactante. Isso ocorre, como vimos, de diversas maneiras. Dentre elas, de um lado, a captura
fotográfica de um acontecimento (o salto do manifestante sobre os pneus em chamas em plena
via pública). De outro, demonstramos as polêmicas que essa fotografia coloca em relação aos
deveres (controlados pelas punições previstas no Código Penal, de 1940) e aos direitos
(regulados pela Constituição Federal, de 1988) do cidadão brasileiro.
É por isso que a Mídia Ninja recria, em seus enunciados, principalmente, o simulacro
de um sujeito adjuvante para o ator manifestante de rua. É uma narratividade diferente
daquela dos tópicos anteriores. De modo geral, conseguimos depreender que o ator coletivo
manifestante participa dos contratos enunciativos, viabilizando o processamento dos valores,
seja como oponente (Estado; Folha), seja como adjuvante (Mídia Ninja).
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Em termos tensivos, a postagem 3 possui um campo que parte do acontecimento
logicamente dividido (enunciado verbal) para um acontecimento massivo (enunciado visual).
O segmento visual, em específico, ressignifica e reforça os efeitos de sentido construídos no
enunciado verbal. Portanto, a fotografia dessa postagem é um tipo de “reconstituição da
intensidade” (FONTANILLE; ZILBERBEG, 2001, p. 137).
A configuração respalda o conceito tensivo de massivo, pois promove um todo
organizado segundo “massas pouco articuladas, porém individualizadas” (FONTANILLE;
ZILBERBEG, 2001, p. 137). Tem-se um enunciado que não chega a ser construído no
horizonte do modo uno, mas que dele muito se aproxima. É nesse sentido que utilizamos o
conceito de massivo, que, como estamos delineando junto com os pressupostos de Fontanille
e Zilberberg (2001), ocupa um lugar intermediário entre o uno e o numeroso, pois nele se
configura uma maior tonicidade em uma porção curta de tempo-espaço. Trata-se de uma
configuração bem diferente da postagem 1, que prevê um modo numeroso, no qual se tem
uma menor tonicidade em maior extensidade.
Se, de um lado, as postagens 2 e 3 se contrapõem à construção verbo-visual da
postagem 1, apresentando outros recursos e manobras, a postagem 4 e a postagem 5, que
retratam, respectivamente, o 5º Ato, realizado em 17 de junho, e o 6º Ato, ocorrido em 18 de
junho, acompanham muitos dos recursos utilizados na postagem 1.
Figura 11 – Postagem 4: 5º Ato de protesto, realizado em 17 de junho de 2013 96

Fonte: Mídia Ninja, em coautoria com Juliana Teixeira e Rafael Bresciani – Facebook, de 2013.
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Essa imagem está ampliada no anexo D.4 (p. 420) para maior legibilidade dos textos que a compõem.
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Figura 12 – Postagem 5: 6º Ato de protesto, realizado em 18 de junho de 2013 97

Fonte: Mídia Ninja – Facebook, de 2013.

Na postagem 4, em cotejo com a postagem 1, continuam as manobras discursivas do
enunciador para afiançar e firmar o ator manifestante de rua como uma totalidade
homogênea, que assume valores semelhantes de luta. Observando o segmento verbal, há
recorrência do uso da casa do milhar para qualificar os manifestantes: “São Paulo, Brasil.
Marginal Pinheiros recebe milhares de manifestantes no quinto ato contra o aumento da tarifa
do transporte coletivo na capital Paulista” (MÍDIA NINJA, 2013d, grifo nosso). Novamente,
enfatiza-se a pauta da manifestação de rua em curso, mas, ao invés de transporte público,
como na postagem 1, preferiu-se utilizar transporte coletivo. Essa última expressão tem um
uso mais restrito e particular, se comparada à primeira opção, uma vez que existem diversos
tipos de transportes públicos (ônibus, metrô, trem etc.), mas, embora a maioria seja coletiva,
existem também os transportes de uso individual, como os que estão a serviço do poder
executivo, judiciário e legislativo.
As escolhas lexicais do enunciador refletem o acolhimento de diversos agrupamentos
sociais no horizonte de recepção/interpretação de seu enunciado. Além disso, os
agrupamentos sociais estão reunidos por crenças compartilhadas, as quais consolidam uma
97

Essa imagem está ampliada no anexo D.5 (p. 421) para maior legibilidade dos textos que a compõem.
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maneira de habitar e significar linguisticamente os objetos. Essa variação linguística do
narrador também não é aleatória. Ela mostra a tensão social presente no narrador para
produzir sentido e se fazer entender – tanto os que usam a expressão transporte público,
quanto os que utilizam o sintagma transporte coletivo.
Dentro da tipologia dos transportes públicos da legislação vigente, a fórmula
discursiva mais adequada seria transporte coletivo público, e que, por sua vez, não é utilizada
em nenhuma das postagens da Mídia Ninja. A intencionalidade do enunciador, mais do que
informar, é fazer-se entender pelo enunciatário. Por isso, as fórmulas discursivas complexas,
como transporte coletivo público, são preteridas, preferindo-se variar suas escolhas lexicais
conforme os usos mais frequentes no português brasileiro contemporâneo: transporte público
e transporte coletivo.
Nas mídias impressas analisadas nos tópicos anteriores, ao contrário, são utilizados
termos rebuscados e até especializados para construir o discurso, dando a este um tom mais
formal e sério. É um modo bem diferente do que encontramos nas postagens, nas quais
predomina um tom mais informal e despojado. Até pelo estilo do gênero postagem, a Mídia
Ninja se constrói distintamente das mídias impressas, reafirmando sua identidade de mídia
alternativa.
Se observarmos o segmento verbal da postagem 5, encontraremos recursos
semelhantes aos utilizados na postagem 1. Por exemplo, o ator manifestante continua
homologado à casa do milhar: “Milhares de pessoas já se reúnem na Praça da Sé, em São
Paulo, para dar continuidade às manifestações contra o aumento” (MÍDIA NINJA, 2013e,
grifo nosso). O enunciador faz uso da inferência semântica, quando, por exemplo, ao ressaltar
que é o “Sexto grande ato contra o aumento das passagens”, pressupõe que houve cinco atos
anteriores, e ainda, como sexto está qualificado pelo adjetivo grande, a característica se
espraia para os atos de protesto anteriores; logo, cria-se a seguinte inferência: os seis atos de
protesto foram grandes. Portanto, os enunciados verbais das postagens da Mídia Ninja podem
ser sucintos, mas eles escamoteiam uma série de recursos argumentativos que utilizam o não
dito para confirmar o dito.
Observando o segmento visual das postagens 4 e 5, e comparando-as com a primeira
postagem analisada, entendemos que muitas das categorias depreendidas no plano da
expressão da postagem 1 se repetem. No que se refere à figura, nas três postagens, ela é mais
colorida e a sua disposição retoma mais a rede de tangentes oblíquas do que o paralelismo de
horizontais e verticais, pois prepondera a multidão como principal elemento. No que se refere
aos contornos das figuras, a tríade se desmembra: de um lado, temos as postagens 4 e 5, em
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que os traços das figuras são mais heterogêneos; de outro, a postagem 1, em que são mais
homogeneizados. As postagens 4 e 5 são mais heterogêneas porque, diferentemente da
primeira postagem, a multidão é mais iluminada.
O fundo das postagens 1, 4 e 5, possui, como ponto comum, a disposição que
privilegia mais os paralelismos de horizontais e verticais do que a rede de tangentes oblíquas.
Essa disposição decorre do cenário urbano em que as manifestações acontecem, onde existem
edifícios, monumentos, igrejas, coqueiros, e todos esses elementos criam linhas verticais e
horizontais na composição das fotos das postagens. Como as postagens 4 e 5 são mais
iluminadas que a postagem 1, naquelas existe um fundo mais colorido, enquanto nesta, o
fundo é mais monocromático. Isso ocorre por haver mais efeitos de luz nas postagens 4 e 5 e
mais efeitos de sombra na postagem 1.
O espaço nas três postagens examinadas constitui um equilíbrio dinâmico, pois a
figura e o fundo estão em mais simetria do que dessimetria. Tanto na postagem 4, quanto na
postagem 5, percebe-se, pelo menos, duas faixas horizontais: uma que abriga os
manifestantes, localizada na porção inferior da fotografia, e outra que contempla o cenário
urbano, como os edifícios ao redor da Marginal Pinheiros (postagem 4), ou o portal em estilo
revivalista neorromânico da Igreja Nossa Senhora da Consolação (postagem 5). No caso da
postagem 1, existem três faixas horizontais: os manifestantes embaixo, o cenário urbano ao
centro e o céu noturno acima. Notamos um interesse do enunciador em destacar o espaço que
os manifestantes ocupam. Reafirmamos que é um equilíbrio de caráter dinâmico, porque os
manifestantes estão em movimento.
Todos esses elementos visuais e também os verbais nos levam a confirmar que, do
mesmo modo que a postagem 1 construiu, tensivamente, um ator manifestante difuso e
numeroso, as postagens 4 e 5 também o fizeram. Percebe-se que, pelo verbal e pelo visual, o
ator manifestante de rua está diluído visualmente na multidão que o caracteriza. Ele é, ainda,
verbalmente, numeroso, pois é a casa do milhar que o acompanha e o qualifica: “milhares de
jovens” (MÍDIA NINJA, 2013a); “milhares de manifestantes” (MÍDIA NINJA, 2013d),
“milhares de pessoas” (MÍDIA NINJA, 2013e).
Verificamos que as características da postagens 1, 4 e 5 são bem semelhantes,
principalmente no que se refere às categorias de espaço e de disposição da figura e do fundo.
As postagens 2 e 3, porém, são bem diferentes das outras três, porque apresentam,
principalmente, o ator manifestante de rua de maneira distinta.
Se observarmos o campo de presença dessas cinco postagens, percebemos que essas
diferenças e constâncias também se homologam na distribuição das valências tensivas,
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principalmente se os valores de absoluto e os valores de universo (FONTANILLE;
ZILBEBERG, 2001) forem examinados. Isso corrobora a hipótese de que o ator coletivo do
manifestante de rua é um esquema que pode ser depreendido desde as profundezas tensivas.
Pelas análises das cinco postagens da Mídia Ninja, verificamos que elas constroem
tensivamente diferentes quantificações para descrever o ator manifestante de rua. Para
mensurar essas quantificações, desdobramos a categoria concentrado vs. difuso, proposta por
Fontanille e Zilberberg (2001) para o eixo da extensidade (o inteligível) em sua relação com o
eixo da intensidade (o sensível). Partimos, então, da proposta de Discini (2010a) que, ao
discutir o conceito de totalidade, desenvolve quatro possibilidades: uno, massivo, dividido e
numeroso – na sequência da presença mais concentrada para a mais difusa.
Ao comparar as cinco postagens, constatamos que todas estão situadas
predominantemente na área dos valores de universo. A postagem 3 é aquela que mais se
aproxima dos valores de absoluto frente às demais, o que se pode explicar tanto pelos recursos
verbais que ela utiliza, quanto pelos visuais, uma vez que essa postagem, ao invés de projetar
o ator manifestante como uma multidão, como as outras quatro postagens o fazem (do
dividido ao numeroso), ela o constrói na peculiaridade do gesto de determinado manifestante
(do uno ao massivo).
Com esses dados, observa-se que, na enunciação da postagem 3, predomina a
estratégia eletiva (FONTANILLE, 1999), pois o sujeito cognitivo-perceptivo selecionou um
aspecto do objeto para representá-lo exemplarmente. Essa ocorrência foi, no caso da
postagem, a cena do manifestante saltando os pneus em chamas. Por meio da proposta
tensiva, essa conjuntura se instaura nas valências mitigadas, isto é, entre os valores de
universo e os valores de absoluto. Predomina, nesse caso, o perfil personalizado do ator
coletivo manifestante de rua.
Nas demais reportagens, o ator manifestante é uma massa que marcha, ocupando os
espaços públicos (praças, avenidas, túneis etc.). Nas postagens 1, 2, 4 e 5, predomina a
estratégia englobante (FONTANILLE, 1999), na qual o sujeito cognitivo-perceptivo retoma o
objeto perceptivo de maneira geral, tanto pela força da intensidade quanto pela duração da
extensão. Nessas postagens, o posicionamento do ator da enunciação é concentrado gerando,
desse modo, uma certa força da intensidade instalada no campo perceptivo. Verifica-se isso,
por exemplo, quando examinamos as inferências e os pressupostos dos enunciados verbais.
Além disso, o olhar do enunciador sobre o objeto captura um enquadramento
predominantemente panorâmico e um aspecto prevalentemente durativo. É por isso que
constatamos uma maior duração da extensão que, nessas outras quatro, confirmam os valores
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de universo muito mais do que os valores de absoluto. Nesses casos, é o perfil generalizado
do ator coletivo manifestante de rua que prevalece.
Outro aspecto destacado das cinco postagens refere-se à maneira como elas
repercutiram na rede social digital quando utilizados os recursos de curtir, comentar e
compartilhar. As postagens foram coletadas no dia subsequente de suas publicações. A
postagem 1, por exemplo, foi publicada no dia 7 de junho de 2013 e coletada para esta
pesquisa no dia 8. O intuito de realizar esse procedimento foi o de poder verificar e comparar
as interações das postagens com seus leitores exatamente no dia de sua respectiva publicação.

Quadro 5 – Curtidas, comentários e compartilhamentos das postagens do corpus das Jornadas de Junho de 2013

Postagem
Recurso

postagem 1

postagem 2

postagem 3

postagem 4

postagem 5

Curtidas

137

665

247

532

515

Comentários

10

41

18

5

12

83

352

88

399

201

230

1058

353

936

728

Compartilhamentos
Total por
postagem
Total geral

3.305 interações

Fonte: Elaboração nossa a partir da fanpage do Facebook da Mídia Ninja, acessada em 8 de junho de 2013.

Comparando as cinco postagens, observa-se, de um lado, que a postagem 2 obteve os
números mais expressivos de curtidas, comentários e compartilhamentos, seguida pelas
postagens 4, 5, 3 e 1, respectivamente. De outro lado, se somarmos as interações das
postagens 1, 4 e 5, as quais compartilham o maior número de traços comuns, e compararmos
o resultado dessa soma com o das interações das outras duas postagens, 2 e 3, que divergem
em seus traços, constataremos que a primeira soma possui cerca de 25% a mais de interações
do que a segunda, isto é, 1.894, contra 1.411.
Esses números indicam a preferência, tanto na perspectiva de quem produz o
enunciado (semioticamente, o actante enunciador), quanto naquele que recebe/interpreta o
enunciado (semioticamente, o actante enunciatário), pelos valores de universo. Verificamos,
portanto, a consistência da hipótese de Discini (2015b) em nosso corpus, uma vez que a
semioticista propôs que “os gêneros digitais certamente remetem a uma presença inclinada
para acolher os valores de universo” (DISCINI, 2015b, p. 94).
Concordamos com a tendência apontada pela semioticista porque, mesmo com um
corpus reduzido de postagens, partimos do princípio de totalidade, de Brøndal (1986), o qual
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determina que as partes remetem ao todo. A unidade e a totalidade, como universais
quantitativos, são definidos por um modo de dizer e de ser, os quais se produzem na unidade e
são recorrentes na totalidade. Em acordo com Discini (2009a, p. 35, grifo nosso), “as
recorrências referidas, constituindo uma regularidade e uma previsibilidade de um modo de
dizer e de ser, remetem, por sua vez, a uma unidade virtual, que aguarda a realização em
situações de comunicação, numa circularidade de sentido”. Essa unidade virtual da totalidade
foi acessada durante o exame das cinco postagens.
Nessa análise, por meio dos procedimentos de formação e organização dos discursos,
depreendemos que o ator manifestante de rua recebeu um tratamento axiológico diferente por
parte da Mídia Ninja. Na estratégia do enunciador das postagens, o ator manifestante de rua
foi quantificado de maneira bem distinta daquela dos editoriais e das reportagens da mídia
impressa, Folha e Estado. Se nesses veículos comunicacionais o manifestante de rua fora
numericamente apequenado, ele passou a se agigantar na Mídia Ninja. Com isso, ao invés de
ser, nos programas de uso, oponente, como ocorrera de maneira predominante nos editoriais e
nas reportagens, o ator manifestante de rua foi construído, actancialmente, como adjuvante
dos valores promovidos pelos contratos enunciativos da Mídia Ninja.
Além disso, conseguimos entender que, embora o ator coletivo manifestante de rua
possa ser narrativamente adjuvante ou oponente e ser discursivizado no perfil personalizado
ou no generalizado, o seu campo de presença é o mesmo: está situado na zona dos valores de
universo. Com as postagens, conseguimos depreender, ainda, que o ator manifestante de rua,
inserido no campo dos valores de universo, varia entre o massivo e o numeroso. Eis o ator
coletivo sendo, a cada análise, melhor delineado pela teoria semiótica.

2.5. SOBRE O ATOR COLETIVO “MANIFESTANTE DE RUA”
Por meio da análise realizada nos textos que retratam o fenômeno das Jornadas de
Junho de 2013, compreendemos que os resultados desse exame fundamentam um modo
peculiar de construção discursiva do ator coletivo manifestante de rua que pode ser retomado
em outros textos. Para tanto, é preciso formular uma proposta teórica sobre o conceito de ator
coletivo. Por isso, neste tópico, reunimos os procedimentos principais que efetuamos durante
a análise e, então, propomos algumas hipóteses a serem validadas.
Com relação aos editoriais, buscamos procedimentos analíticos que pudessem
esclarecer a narratividade que sustenta o ator coletivo manifestante de rua nos textos.
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Miramos depreender aqueles procedimentos que visavam estabelecer as relações
semionarrativas entre as partes do objeto semiótico analisado (o ator do enunciado
manifestante de rua) e seu todo, o que implica a cena da enunciação enunciada. Para tanto,
depreendemos a figurativização e a sanção no narrado que amparam o ator coletivo
manifestante de rua nos editoriais da Folha e do Estado.
Com a análise dos editoriais, verificamos que os simulacros narrativos associados ao
ator coletivo do manifestante de rua são o de oponente e o de adjuvante dos valores
promovidos pelos contratos enunciativos. Nesses simulacros, há resíduos de uma sanção no
narrado, que como “programa de uso” (cf. GREIMAS; COURTÉS, 2008, p. 388-392),
instrumentaliza a performance do produtor dos enunciados midiáticos. As noções de
adjuvante e de oponente dão respaldo para os papéis temáticos acolhidos ou rejeitados na
construção discursiva dos atores coletivos.
Além disso, o enunciador dos editoriais utilizou, como estratégia, um tom beligerante,
em maior ou menor grau, para opor sujeitos. Desse modo, ele construía discursivamente,
pelos percursos narrativos e seus respectivos contraprogramas, a sua neutralidade e
imparcialidade, o que, de fato, constitui somente efeito de sentido de ilusão (parece, mas não
é). O gênero editorial se posiciona axiologicamente; e ele reafirma esse posicionamento de
diversos modos: seleção vocabular, organização sintática dos períodos, adjetivações, dentre
outros recursos.
Desse modo, o ator do enunciado manifestante de rua, no caso do gênero editorial, é
mais monológico do que o das reportagens e o das postagens, no sentido bakhtiniano
(BAKHTIN, 2010a). Constitui uma consciência menos dialógica, uma vez que assume e
confirma em demasia os valores do autor-criador, semioticamente, o ator da enunciação.
Nesse caso, o ator manifestante de rua é, pois, mais reflexo do que refração do
posicionamento discursivo adotado e construído pelo enunciador. Por isso existem as
valências nulas de estesia (o menos do menos). Essas condições favorecem o ator coletivo
manifestante de rua que, a cada edição, ganha maior presença, seja pela permanência e pela
iteratividade de traços semânticos (tema da violência e do vandalismo), seja pela narratividade
(sobretudo, o papel de oponente dos valores promovidos pelos contratos fiduciários
enunciativos).
Observar como o ponto de vista estava sendo discursivizado pelo sujeito da
enunciação nas quatro reportagens foi um modo de explorar os elementos considerados como
indecomponíveis de uma relação perceptiva, no caso a relação entre sujeito cognitivoperceptivo (os sujeitos da enunciação Estado e Folha, respectivamente) e o objeto percebido
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(a historicidade dos atos de protestos realizados na capital paulista durante as Jornadas de
Junho de 2103). Com isso, conseguimos apreender que o ator coletivo manifestante de rua
possui, pelo menos, dois perfis discursivos: o personalizado e o generalizado. Conseguimos
distinguir que o perfil generalizado tem características mais gerais, contornos homogêneos e
pouca tonicidade, e o perfil personalizado possui mais figuratividade, contornos bem
delineados e mais força de impacto.
Com a reportagem III, a presença do ator coletivo manifestante de rua foi marcada
pela ascendência da estesia. A relação entre o aumento da estesia no texto e a diminuição de
traços que corroboravam com a construção discursiva de um ator coletivo não pode ser
ignorada. Por isso, ela nos pareceu ser um indício de que a estesia participa e influencia
determinantemente na ética do texto (cf. DISCINI, 2015a).
De um modo geral, no que se refere à estesia, notou-se que nenhum dos textos
examinados esteve isento de uma estética. E, menos ainda, deixaram de sustentar uma ética.
Pudemos apreender isso, tanto nos casos de predominância de uma “verossimilhança interna”
(com graus intermediários de presença do contexto pragmático, como na reportagem III,
postagem 3), quanto nos casos de dominância de uma “verossimilhança externa” (com graus
acentuados de presença do contexto pragmático, como nas reportagens I, II, IV, postagens 1,
2, 4, e 5, nos editoriais), utilizando termos bakhtinianos (VOLOCHÍNOV, 1984; BAKHTIN,
2010a).
Para mensurar as valências de estesia, retomamos a proposta de Discini (2010a,
2015a;) em consonância com a semiótica tensiva (FONTANILLE; ZILBERBERG, 2001).
Partindo desses pressupostos, nas postagens, investigamos se as quantificações enumeradas,
no eixo da extensidade, tinham valências tensivas diferentes em sua correlação com o eixo da
intensidade. Conseguimos depreender, com base na figurativização do manifestante de rua,
que o ator coletivo estava sendo articulado no campo dos valores de universo, corroborando a
hipótese de Discini (2015b).
Para além disso, conseguimos determinar que alguns procedimentos discursivos
adotados pela Mídia Ninja se distinguiam dos promovidos pelos textos jornalísticos da Folha
e do Estado. Por exemplo, enquanto esses veículos comunicacionais apequenaram a
figuratividade do ator manifestante de rua, a estratégia da Mídia Ninja foi outra: esta agiganta
o ator manifestante de rua. Embora os procedimentos tenham sido diferentes, em ambos os
casos o ator coletivo manifestante de rua circunscreve seu campo de presença,
prioritariamente, entre o massivo e o numeroso (FONTANILLE; ZILBERBERG, 2001;
DISCINI, 2010a).
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A análise do corpus referente às Jornadas de Junho de 2013 justifica que não existe
apenas um único perfil do ator coletivo sendo construído em todos os textos sobre o ator do
enunciado manifestante de rua, mas diferentes perfis. Nossa proposta é a de que os perfis
depreendidos neste capítulo, o personalizado e o generalizado, sejam as fronteiras entre, de
um lado, o perfil mais concentrado e tônico e, de outro, o perfil mais difuso e átono,
respectivamente. Ressalvamos que pressupor esses perfis como limiares não impossibilita
existir entre eles uma gama de diversos outros perfis.
Acolhendo esses resultados e adotando os perfis personalizado e generalizado,
propomos algumas hipóteses. No que se refere ao exame do simulacro narrativo do ator
coletivo, propomos, como primeira hipótese, que o ator coletivo participa da performance do
ato de enunciar e, como parte de um programa de uso, configura-se ora como oponente, ora
como adjuvante dos valores promovidos pelos contratos enunciativos estabelecidos pelo
sujeito enunciador (jornal/jornalista) em sua relação com determinadas formações ideológicas
e discursivas afins. Investigaremos se isso se confirma ou não no próximo capítulo.
A segunda hipótese é a de que a natureza e a estratégia de construção do ponto de vista
pelo sujeito-cognitivo podem ser distintas, e isso não impossibilita o surgimento ou a
continuidade do ator coletivo. Seguindo esse raciocínio, apoiamos investigar se o ator coletivo
manifestante de rua está ou não subordinado a um tipo de estratégia de construção do ponto
de vista na enunciação dos textos. Como depreendemos pelas reportagens, ele está presente
em todos os tipos propostos por Fontanille (1999), mas almejamos verificar se isso se
confirma ou não por meio da análise de outro corpus.
A terceira hipótese que lançamos é a de que o ator coletivo se relaciona à estesia.
Existem, a nosso ver, correlações tensivas entre a ética e a estética, bem como entre o eixo da
extensidade e o da intensidade nos textos. Isso foi percebido, sobremaneira, nas análises da
reportagem III e da postagem 3, em que se observou haver um aumento das cifras tensivas no
que se refere à intensidade (o sensível). Para examinar essa hipótese, queremos examinar o
ator coletivo manifestante de rua por meio do gráfico tensivo, tendo, como parâmetros, os
intervalos do uno ao numeroso, conforme Discini (2010a; 2015b) e Zilberberg (2011).
No próximo capítulo, as hipóteses serão desenvolvidas, a fim de afirmá-las ou de
refutá-las. Para tanto, buscamos um fenômeno discursivo complexo, dinâmico e adaptativo
que pudesse ter proporcionalidade às mobilizações realizadas em junho de 2013. Encontramos
os Protestos de Março de 2015, que também tiveram uma cobertura jornalística das três
mídias selecionadas, o Estado, a Folha e a Mídia Ninja. Da diferença para a recorrência, eis o
caminho a ser trilhado.
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CAPÍTULO 3
PROTESTOS DE MARÇO DE 2015: TENSIVIDADE E DIALOGISMO
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3.1 NOTAS INICIAIS
Cada conceito mantém relações – mais ou menos conflituais – de vizinhança, de
proximidade, até mesmo de analogia à distância, com outros, o que acarreta
confrontações, quando não desemboca numa problematização. Uma grandeza
semiótica só está corretamente definida se levarmos em conta toda a rede dessas
associações e oposições. A grandeza examinada é coextensiva ao discurso ou apenas
imanente a uma parte desse discurso? Em que outras grandezas ela se prolonga?
Com que outras grandezas ela pode associar-se ou opor-se estruturalmente?
(FONTANILLE; ZILBERBERG, 2001, p. 12).

Como explicam Greimas e Courtés (2008, p. 241), “denomina-se grandeza esse ‘há
algo’ do qual se presume a existência semiótica, anteriormente à análise que reconhecerá aí
uma unidade discreta, e do qual não se postula senão a comparabilidade com outras grandezas
de mesma ordem”. O ator coletivo é uma grandeza da qual estamos examinando a existência
semiótica a partir de textos jornalísticos. São textos que tratam das mobilizações populares de
rua ocorridas em São Paulo-SP. No capítulo anterior, foram examinados os editoriais, as
reportagens e as postagens no Facebook das manifestações das Jornadas de Junho de 2013.
Neste capítulo, são investigados os editoriais, os artigos de opinião, as reportagens e as
postagens das mídias selecionadas – Estado, Folha e Mídia Ninja –, mas de outra insurgência
popular: os Protestos de Março, ocorridos em 2015.
Três hipóteses foram lançadas no final do Capítulo 2. A primeira propõe que o ator
coletivo, baseado em um programa narrativo de uso, é investido do papel de oponente ou de
adjuvante dos valores promovidos nos contratos enunciativos do programa narrativo de base
do sujeito enunciador – esse é o simulacro narrativo que lançamos para examinar o ator
coletivo nos textos. A segunda hipótese estabelece que a natureza ou a estratégia do ponto de
vista adotado pelo sujeito-cognitivo – englobante, acumulativa, eletiva ou particularizante,
conforme proposta de Fontanille (1999) – não impossibilita a emergência ou a continuidade
dos simulacros discursivos que sustentam o ator coletivo, validando, assim, o pressuposto de
que o ator coletivo é um esquema actorial que, como constante, está presente nas variâncias
dos textos e dos discursos. A terceira hipótese relaciona o conceito de ator coletivo ao de
estética. Para isso, promove a discussão relativa ao fato de que o ator coletivo possui e
difunde correlações tensivas entre o sensível e o inteligível dos textos.
Para verificar a consistência dessas hipóteses, concordamos com o que propõem
Fontanille e Zilberberg (2001) na epígrafe deste capítulo. É preciso observar as “relações –
mais ou menos conflituais – de vizinhança, de proximidade, até mesmo de analogia à
distância, com outros” conceitos e textos, pois “uma grandeza semiótica só está corretamente
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definida se levarmos em conta toda a rede”, seja a rede de associações a determinados
conceitos, seja a de oposições a outras grandezas (FONTANILLE; ZILBERBERG, 2001, p.
12). Com base nos textos jornalísticos publicados durante o mês de março de 2015, no auge
dos Protestos de Março, que tratavam das mobilizações ocorridas prioritariamente na capital
paulista, divulgadas pelas mídias selecionadas, procuramos identificar as funções
desempenhadas pelo ator coletivo, baseadas em recorrências do dizer e do dito. Utilizamos
como ponto de intersecção para essa análise a construção discursiva do ator do enunciado
manifestante de rua.
Para tanto, trazemos à luz a perspectiva da semiótica das paixões que, embora já tenha
aparecido pontualmente na análise do capítulo anterior, neste momento ela será aprofundada.
Retomamos o estado passional da revolta, que é uma das ações decorrentes do percurso
passional do sujeito encolerizado. Conforme explica Fiorin (2007, p. 14), “na língua, as
paixões recobrem-se umas às outras e, muitas vezes, é difícil distingui-las entre si”; por isso,
ao tratarmos da ação passional da revolta, também fazemos referência a outras paixões. De
acordo com Greimas (2014, p. 249), a vingança é “um programa de compensação, mas esta
[compensação] se realiza no nível das ‘paixões’ e o equilíbrio intersubjetivo buscado se torna
uma espécie de equivalência passional”. Por isso, o semioticista afirma que “a vingança
consiste primeiramente em reequilibrar sofrimentos entre dois sujeitos antagonistas. Tal
equilíbrio de sofrimentos é um fenômeno intersubjetivo, uma regulação social das paixões”
(GREIMAS, 2014, p. 249, grifos do autor). Logo, vingança e revolta são ações passionais de
um sujeito encolerizado.
No caso dos Protestos de Março de 2015, após as eleições presidenciais de 2014 em
que houve uma disputa acirrada entre duas legendas políticas, dois actantes antagonistas se
instauraram: os apoiadores do governo da então presidente Dilma Rousseff e os contrários a
ele. De ambos os lados, nota-se uma circulação de objetos (de desejo e de repulsa), que serão
analisados por meio dos textos selecionados. A circulação de objetos teve seu ápice durante o
processo de impeachment da presidente, instaurado em 2 de dezembro de 2015 e encerrado
em 31 de agosto de 2016, tendo, como resultado, a cassação do mandato de Dilma Rousseff.
Esses fatos remetem ao que Greimas (2014) assinalou como características fundantes
da paixão da vingança. A principal característica são os efeitos passionais da restauração,
mesmo que simbólica, do objeto de valor esperado pelo sujeito apaixonado. Em segundo
lugar, é “a circulação de objetos ‘paixões’” (GREIMAS, 2014, p. 249), que seriam as trocas
de objetos (de desejo e de repulsa).
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A propósito do programa de revolta que pode acompanhar a vingança, Barros (1990)
faz a seguinte explanação:
O sujeito rejeita o destinador que faltou à palavra dada, mesmo que se trate de
compromisso imaginário, pois ele se coloca na posição do destinatário que cumpriu
sua parte no contrato e que espera do destinador a sanção positiva que lhe é devida,
sob a forma de reconhecimento e de recompensa. Quando o destinador não o
sanciona ou, além do mais, o julga negativamente, o sujeito se decepciona, se torna
inseguro e aflito e se revolta (BARROS, 1990, p. 70).

O sujeito enunciador dos textos jornalísticos que são analisados neste capítulo
expressa esse estado de revolta devido à atuação do governo e de outros agentes envolvidos e
corresponsáveis pela situação socioeconômica do País naquele momento. Os enunciados
constituem, portanto, respostas desveladamente polêmicas. Para a concretização da revolta
nos discursos, retomamos alguns excertos do corpus coletado:
Dilma não reconhece as mentiras da campanha. E acredita que as pessoas vão
esquecer-se delas com um pouco de manipulação marqueteira (GABEIRA, 2015, p.
A3, grifos nossos).
Nada, afora os inevitáveis e corretos ajustes na economia. Mas estes, em
contradição explícita com as promessas de campanha, recobriram o governo da
sombra inafastável do estelionato eleitoral (FOLHA, 2015a, p. A2, grifo nosso).

No primeiro excerto, o enunciado traz como pressuposto possível o fato de que a
presidente mentiu em sua campanha. Essa hipótese apresenta-se como aparentemente válida,
pois, para existir a possibilidade de se (re)conhecer que a mandatária mentiu, deve haver a
premissa maior de que as promessas feitas na campanha eleitoral não foram ou não estão
sendo cumpridas. Como explica Fiorin (2015), o uso do pressuposto torna o interlocutor
cúmplice da perspectiva do enunciador:
Enquanto o posto é questionável, o pressuposto é verdadeiro ou tomado como tal,
pois, se ele fosse falso, os conteúdos explicitados não fariam nenhum sentido. A
frase “Hoje não se fuma mais nas salas de aula” só tem sentido se admitirmos como
verdade que antigamente se fumava nas salas de aula. O uso da pressuposição é um
forte recurso argumentativo, uma vez que ele conduz a aceitar certas ideias do
enunciador. Com efeito, introduzir um ponto de vista, sob a forma de pressuposto,
torna o interlocutor cúmplice da perspectiva do enunciador, pois o que é pressuposto
não está em discussão, é apresentado como algo certo (FIORIN, 2015, p. 37).

As marcas de enunciação enunciada revelam o posicionamento do enunciador, o qual
está revoltado com a situação socioeconômica e política do País. Diante da decepção e da
insatisfação, esse ator destaca, na voz delegada do narrador, o ator presidente como o
principal responsável e, com isso, o efeito de forte sentimento de injustiça parece arrebatar
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esse sujeito. Fiorin (2007) descreve esse percurso passional do sujeito acometido pelo
sentimento de injustiça:
A expectativa do sujeito não se realiza e, então, ele sabe que o outro não fará o que
ele quer. É tomado, nesse momento, pela decepção com o sujeito que não realizou o
que ele cria que ele faria e pela insatisfação pelo fato de saber que é impossível
adquirir o objeto desejado. A decepção não é apenas com o outro, mas também
consigo mesmo, que não soube em quem deveria depositar sua confiança. Esses dois
sentimentos constituem um profundo descontentamento, que é vivenciado como um
forte sentimento de injustiça, por não ter recebido aquilo que se considerava de
direito (FIORIN, 2007, p. 14).

De acordo com Greimas (2014), o sujeito, antes de se sentir decepcionado, passou por
uma etapa de espera fiduciária. O sujeito queria um determinado objeto, para o qual investiu
grande valor. Então, esperou que o outro realizasse seu desejo. Durante a espera, ele acreditou
que o outro poderia fazer. Como o sujeito da espera não tem plena certeza de que o outro vai
fazer, sua espera é tensionada. Quando o outro não realiza, o sujeito fica insatisfeito pela falta
objetal (o sujeito continua em disjunção com o objeto de valor) e se decepciona, pois está em
crise de confiança advinda da ruptura de sua crença no outro.
A insatisfação e a decepção ratificam o descontentamento. No caso do sujeito
investido com o papel temático de eleitor inserido no contraprograma do não cumprimento
das promessas eleitorais, o intenso descontentamento motiva nele um forte sentimento de
injustiça. Ele se coloca no lugar daquele que tem o direito de possuir o objeto de valor (o
cumprimento das promessas de campanha), mas, como veremos, juridicamente, ele não tem a
prerrogativa legal para esse suposto direito.
A ação passional da revolta é resultante da insatisfação, isto é, da carência do objeto
valorizado pelo sujeito passionalizado. E também decorre da decepção, ou seja, da falta
fiduciária provocada pela ruptura das expectativas do sujeito sobre as ações do outro. Juntos,
esses afetos estimulam no sujeito o surgimento de um profundo sentimento de injustiça
sofrida, lexicalizado na expressão estelionato eleitoral, presente no segundo excerto citado.
De acordo com o Dicionário Houaiss (2014), estelionato quer dizer: “a fraude
praticada em contratos ou convenções, que induz alguém a uma falsa concepção de algo com
o intuito de obter vantagem ilícita para si ou para outros”. Segundo o artigo 171 do nosso
Código Penal, é crime de estelionato: “obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em
prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer
outro meio fraudulento” (BRASIL, 2013, p. 59). Estão cobertos por esse artigo os seguintes
atos ilícitos: disposição de coisa alheia como própria, alienação ou oneração fraudulenta de
coisa própria, defraudação de penhor, fraude na entrega de coisa, fraude para recebimento de
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indenização ou valor de seguro e fraude no pagamento por meio de cheque (cf. BRASIL,
2013).
Embora seja exigido dos candidatos a cargos executivos o registro de seus planos de
governo na Justiça Eleitoral (cf. BRASIL, 2016), não há uma prerrogativa de punição no
Código Penal (BRASIL, 2013) caso não se cumpram as promessas eleitorais presentes nesses
planos de governo. A vantagem considerada no Código Penal (BRASIL, 2013), como vimos,
é de natureza econômica, e o prejuízo previsto para a vítima é de um bem patrimonial. No
caso de um possível estelionato eleitoral, a conduta registrada seria a de uma vantagem ilícita,
como já preveem os simulacros projetados pelo dicionário (HOUAISS, 2014) e pelo Código
Penal (BRASIL, 2013), mas o prejuízo não seria necessariamente econômico, pois o bem
adquirido pelo infrator seria um cargo eletivo e não um bem patrimonial. Desse modo, o ato
ilícito reportado no excerto citado, o crime de estelionato eleitoral, é uma construção
discursiva do sujeito enunciador do texto e não uma prática ilícita prevista juridicamente nos
códigos contemporâneos aos acontecimentos narrados nos próprios enunciados.98
Cumprindo o papel de sujeito insatisfeito e decepcionado, o ator da enunciação “se
torna inseguro e aflito e se revolta” (BARROS, 1990, p. 70). Por isso, ele acusa o ator Dilma
Rousseff de estelionato eleitoral, mesmo que essa prática não se configure como um crime,
juridicamente. Constata-se aí o sentimento de injustiça sofrida. Outro fator valida a nossa
interpretação sobre o ator da enunciação estar revoltado, sob a paixão da cólera: a sequência
do percurso passional. Se continuássemos no percurso da vingança, chegaríamos ao resultado
previsto por Barros (1990, p. 70):
Na vingança, o sujeito “ofendido” assume o papel de destinador-julgador e sanciona
negativamente o antissujeito que não cumpriu o esperado ou que exerceu um fazer
contrário e prejudicial aos seus projetos. A vingança liquida a falta fiduciária, que
diz respeito às relações intersubjetivas, e soluciona a crise de confiança, graças ao
reconhecimento do herói e do vilão [...].

O estado de solução da crise fiduciária, que “restaura, de maneira categórica, a
linguagem da verdade”, conforme supõe Greimas (2014a, p. 280) para o percurso da
vingança, não está presente nos excertos a serem examinados neste capítulo. A revolta é uma
das antessalas da cólera e pode antecipar o percurso da vingança, uma vez que, nela, a crise de
confiança se adensa, enquanto que, na vingança, ocorre a liquidação da falta fiduciária. É a
O Tribunal Superior Eleitoral, em 30 de dezembro de 2010, no documento n° 196558, decidiu que “a
exposição de plano de governo e a mera promessa de campanha feita pelo candidato relativamente ao problema
de moradia, a ser cumprida após as eleições, não configura a prática de captação ilícita de sufrágio” (BRASIL,
2016, p. 432). Isso dá jurisprudência ao entendimento que fazemos do artigo 171 do Código Penal (BRASIL,
2013) no que se refere à procedência jurídica de um crime de estelionato eleitoral.
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crise fiduciária que nos interessa investigar, pois ela se emparelha à percepção sensível dos
participantes do fenômeno das Jornadas de Junho de 2013. De acordo com Gohn (2014),
durante as manifestações de junho de 2013, houve uma profunda falta de confiança nas
formas de atuação e organização política no País por parte dos movimentos dos jovens que
constituíam, majoritariamente, os manifestantes de rua99:
Os novos movimentos sociais dos jovens são movimentos sociais e só poderão ser
considerados como em transição para movimentos políticos, desde que se entenda a
política de forma diferente da atualidade. A política como arte de construção do bem
comum. O movimento expressa uma profunda falta de confiança em toda forma de
política e categoria de políticos. Eles querem outro país, onde a ética e a política
andem juntas. Querem uma revolução na forma de operar a política e não uma
reforma ou remendo do que existe, como tem sido proposto por diferentes políticos e
noticiado na mídia. Querem mudanças na política via atuação diferenciada do
Estado no atendimento à sociedade. Não negam o Estado, querem um Estado mais
eficiente. Apresentam-se como apartidários, mas não antipartidários. Não confiam
na política atual nem nos políticos. Não se sentem representados no plantel político
institucional existente. Eles não têm canais de expressão, com isso detecta-se
também uma crise de representação social desses grupos e uma crise de legitimidade
das instituições públicas. A linguagem política dos manifestantes é outra (GOHN,
2014, p. 65, grifos nossos).

Os enunciadores dos textos jornalísticos retomados para nossa análise compartilham
da revolta, pois demonstram insatisfação e decepção com a situação do País, do governo,
dentre outras bandeiras. Não aconteceu o reconhecimento do herói e do vilão, como ocorre na
etapa final do percurso da vingança, pois esses papéis estão sendo disputados no estágio da
revolta. A crise fiduciária acompanha e intensifica as paixões. O prolongamento desse estado
passional sustenta o todo, o qual compõe o ator coletivo manifestante de rua nas Jornadas de
Junho de 2013 e, sobretudo, nos Protestos de Março de 2015.
O papel do ator coletivo manifestante de rua foi crucial para o desenvolvimento do
percurso da revolta no contexto dos Protestos de Março de 2015, pois os manifestantes de rua
puderam ser considerados adjuvantes ou oponentes dos valores presentes nos contratos
fiduciários enunciativos. Logo, a depender da construção discursiva, o ator coletivo
manifestante de rua pode auxiliar a endossar ou a refutar os contratos estabelecidos e
promovidos pelo sujeito enunciador (jornal/jornalista) em sua relação com o enunciatário,
constituído pelas formações ideológicas e discursivas afins. No momento de crise de
confiança, condição prevista na etapa da revolta (GREIMAS, 2014; BARROS, 1990), o apoio
Em 20 de junho de 2013, o Instituto Brasileiro de Opinião e Estatística (IBOPE) entrevistou 2.002 pessoas,
sendo que 483 eram da cidade de São Paulo-SP (36%). Na estatística, reportou-se que a faixa etária
predominante nos protestos era de jovens de 14 a 24 anos, representando 43% do total de entrevistados. A
população de jovens, conforme expectativas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE, 2018a;
2018b), compõe e manterá compondo a maior parcela da população nos próximos dez anos na maioria dos
municípios brasileiros.
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ou o obstáculo do ator coletivo pode ser decisivo para o desmantelamento de contratos
enunciativos ou, ao contrário, a sua promoção. Eis o simulacro patêmico que propomos para
investigar a construção do ator coletivo nos textos.
Durante o mês de março, os textos jornalísticos manifestaram de maneiras distintas a
atuação e a organização dos protestos de rua a favor e contra o governo de Dilma Rousseff.
Optamos por duas mobilizações populares que desencadearam, na cidade de São Paulo-SP, a
discussão pública relativa à insatisfação e à decepção, o que indicava o estado de revolta: uma
manifestação ocorrida em 13 de março de 2015, que massivamente apoiava o governo da
presidente e reivindicava determinadas bandeiras de luta (reformas políticas, defesa da
Petrobras, contra a corrupção etc.); outra, acontecida em 15 de março de 2015,
majoritariamente contra o governo e a atuação do respectivo partido político e, ainda, em
defesa de certas demandas sociais (mais educação, mais saúde e menos corrupção, dentre
outras).
Para retratar esses dois dias de protestos nas ruas, os três primeiros tópicos deste
capítulo seguem o exame dos seguintes gêneros discursivos (BAKHTIN, 2016): primeiro, os
editoriais e os artigos de opinião da Folha e do Estado; depois, as reportagens, também da
Folha e do Estado; e, então, as postagens, no Facebook, da Mídia Ninja. Em cada um desses
tópicos, busca-se respostas aos questionamentos propostos por Fontanille e Zilberberg (2001,
p. 12) para o confronto de uma grandeza, como apresentamos na epígrafe deste capítulo: “a
grandeza examinada é coextensiva ao discurso ou apenas imanente a uma parte desse
discurso? Em que outras grandezas ela se prolonga? Com que outras grandezas ela pode
associar-se ou opor-se estruturalmente?”.
Com base em dois editoriais e quatro artigos de opinião, verifica-se se a grandeza
examinada – no caso, o conceito de ator coletivo – é coextensiva ao discurso jornalístico ou
apenas internamente presente a uma parte desse discurso. A primeira hipótese deste estudo
propõe que o ator coletivo manifestante de rua pode ser construído narrativamente como
oponente ou adjuvante dos valores dos contratos fiduciários. Com a análise de dois gêneros
distintos concomitantemente, confirmamos se isso acontece apenas em uma parte do discurso
jornalístico ou é coextensivo a todo discurso jornalístico.
Por meio de quatro reportagens selecionadas, buscamos entender em que outra(s)
grandeza(s) o ator coletivo se prolonga. A segunda hipótese deste trabalho aponta que o ator
coletivo manifestante de rua ocorre em diversos tipos de estratégias de construção de ponto
de vista, sendo uma constante nas variâncias. Ao observamos outras grandezas em que o ator
coletivo manifestante de rua pode ser capturado, verificamos se ele é uma invariância nas
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variâncias, independentemente da estratégia de construção do ponto de vista e do gênero
escolhidos pelo enunciador do discurso jornalístico.
Por meio de dez postagens no Facebook, observamos as grandezas com as quais o ator
coletivo sempre se associa ou se opõe estruturalmente. Os resultados desse exame fomentam a
terceira hipótese. Prevê-se essa contribuição porque a terceira hipótese lançada nesta tese
discute que o ator coletivo manifestante de rua se relaciona tanto à ética quanto à estética dos
textos.
De maneira geral, o intuito deste capítulo é o de apreender as invariâncias do ator
coletivo manifestante de rua. Propomos, no último tópico deste capítulo, a partir do papel
temático e da ancoragem narrativa e passional discutidos, investigar as relações semânticas
fundamentais e os gradientes tensivos que amparam esse ator coletivo. Para isso, partimos dos
dois perfis discursivos depreendidos no capítulo anterior: o personalizado e o generalizado.

3.2 DISCURSIVIZAÇÃO: ENTRE GÊNEROS
Os textos selecionados para este tópico são dois editoriais, um da Folha e outro do
Estado, e quatro artigos de opinião, dois da Folha e dois do Estado, publicados entre os dias
13 e 23 de março de 2015. A escolha por investigar dois gêneros discursivos distintos no
mesmo tópico – diferentemente do que foi feito nos tópicos anteriores – deve-se ao propósito
da análise a ser realizada: verificar se o conceito de ator coletivo manifestante de rua é
coextensivo ao discurso jornalístico ou apenas inerente a uma parte dele. Esse exame auxilia a
confirmar ou não a nossa hipótese de que o ator coletivo participa da performance do ato de
enunciar, corroborando, como adjuvante dos valores promovidos, ou obstruindo, como
oponente dos valores assumidos – em ambos os casos os valores são propostos nos contratos
enunciativos.
Nessa análise, continuamos a observar dois procedimentos de construção do ator
manifestante de rua. Primeiramente, examinamos a elaboração de temas e de figuras dos
quais emergem papéis temáticos para o ator manifestante de rua, tal como construídos pelo
enunciador dos textos. Em segundo lugar, investigamos a organização da narrativa,
especialmente as modalidades que confirmam os enunciados de estado.
Por meio dos dois procedimentos, pretendemos apreender como o percurso passional
da revolta se desenvolve. Consideramos que o ator manifestante de rua ganhou maior
notoriedade nesse momento, tornando-se uma peça importante no jogo argumentativo dos
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textos jornalísticos, visto que a crise de confiança instaurada após a acirrada disputa eleitoral
de 2014 investiu esse ator de maior destaque na cena enunciativa do destinador-jornal com o
destinatário-leitor.
Segundo epistemologias teóricas distintas, mas afins, tanto Greimas e Landowski
(1981) quanto Bakhtin (2016) pressupõem a existência de um conjunto de discurso. Nas duas
vertentes, esse conjunto pode ser segmentado e examinado, seja supondo subconjuntos de
discursos (GREIMAS; LANDOWSKI, 1981), seja presumindo a existência de gêneros do
discurso (BAKHTIN, 2016). A articulação feita entre essas duas abordagens indica que os
subconjuntos de discursos (GREIMAS; LANDOWSKI, 1981) são compatíveis com a
organização do discurso em gêneros, pois, conforme Bakhtin (2016, p. 12) explica, “cada
campo de utilização da língua elabora seus tipos relativamente estáveis de enunciados, os
quais denominamos gêneros do discurso” (BAKHTIN, 2016, p. 12, grifo do autor). Discini
(2010b) corrobora essa articulação, entendendo que:
Determinada esfera de comunicação, considerada como fonte geradora e
legitimadora de gêneros, supõe práticas sociais consolidadas e, com elas, o tipo de
discurso correspondente: o religioso; o jurídico; o escolar; o literário; o folclórico; o
científico, entre outros. A temática, que é o assunto de que tratam os gêneros, bem
como a estrutura composicional e o estilo pertencentes a eles subsidia a distinção
entre um discurso (uma esfera) e outro(a). Especialmente a temática sofre restrições
semânticas de acordo com a esfera de utilização da língua da qual o gênero emerge
(DISCINI, 2010b, p. 133).

Nessa perspectiva, entende-se que as restrições semânticas – as quais delimitam a
temática, o recorte responsável e responsivo de cada gênero – são correlatas a cada tipo de
discurso. Embora sejam gêneros distintos, o artigo de opinião e o editorial possuem restrições
semânticas semelhantes. Em nosso caso, eles tratam do mesmo assunto, os Protestos de
Março de 2015, encontram-se veiculados nas mesmas mídias, os periódicos Estado e Folha, e
compreendem a mesma esfera de utilização da língua: o discurso jornalístico. Mas há
diferenças, senão teríamos um único gênero.
As diferenças estão nas distintas cenas genéricas (MAINGUENEAU, 2008). Essas
cenas imprimem à temática, à construção composicional e ao estilo de cada gênero nuances
próprias. O editorial, por exemplo, dá uma tonalidade mais objetiva à voz que enuncia. O
artigo de opinião, por sua vez, produz uma tonalidade mais subjetiva para a voz que enuncia
as notícias.
Embora esses dois gêneros tenham conteúdo temático, construção composicional e
estilo distintos, observam-se suas similaridades mais do que suas diferenças. Isso nos dá
meios para, como propõe a perspectiva hjelmsleviana, depreender as invariâncias a partir das
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variâncias (cf. HJELMSLEV, 2009). Pela análise do discurso jornalístico e da construção do
ator coletivo manifestante de rua, pretendemos depreender se o conceito de ator coletivo faz
parte dos aspectos gerais ou dos aspectos específicos da constituição dos textos em circulação
na esfera jornalística.
Para examinar o discurso jornalístico em seus aspectos gerais e também nos
específicos, analisamos um conjunto de excertos de cada um dos gêneros, observando a
figurativização do ator do enunciado manifestante de rua e a ideologia que o intersecciona
como juízos de valor que, segundo Discini (2010b, p. 133), são “[...] não expressos, mas
implícitos, que consolidam avaliações sociais”. Esses juízos de valor são compreendidos por
Greimas e Landowski (1981, p. 75) como um sistema de conotação “[...] constituído pelo
conjunto de significados secundários que, além de seu sentido denotativo e abertamente
intencional, todo texto engendrado por um sistema semiótico qualquer pode comportar”.
Bakhtin (2015), em outro quadro de pensamento também calcado nas questões da linguagem,
confirma a presença de tons axiológicos na produção de qualquer manifestação verbal
socialmente significativa:
Toda manifestação verbal socialmente significativa é capaz de, às vezes por muito
tempo, às vezes para um amplo círculo, contagiar com suas intenções os elementos
da língua atraídos para a sua aspiração semântica e determinados tons axiológicos:
assim ela pode criar uma palavra-lema, uma palavra-desaforo, uma palavra-elogio
etc. (BAKHTIN, 2015, p. 65).

O poder de criação da palavra foi já observado quando investigamos a expressão
estelionato eleitoral. Compreendemos ser produtivo percorrer o conjunto de excertos
selecionados para a análise feita por meio da diretriz teórica que emparelha a proposta
bakhtiniana de gêneros do discurso à semiótica francesa. Respeitamos as diferenças que
constituem essas disciplinas como abordagens teórico-metodológicas distintas, embora fique
patente que compartilham aproximações em suas reflexões sobre a configuração dos textos e
discursos.
Metodologicamente, segmentamos nossa análise em três momentos. Primeiramente,
vamos investigar as especificidades do gênero artigo de opinião por meio de dois textos, um
que foi publicado no dia 13 de março de 2015 pelo Estado (GABEIRA, 2015), e o outro,
lançado no dia 14 de março de 2015 pela Folha (GIELOW, 2015). Depois, cotejamos um
editorial da Folha (2015) e um artigo de opinião do Estado (DI FRANCO, 2015), ambos
publicados no mesmo dia: 16 de março de 2015. O terceiro momento é o inverso do segundo,
pois comparamos um editorial do Estado (2015) e um artigo de opinião da Folha (MOTA,
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2015), publicados também no mesmo dia: 23 de março de 2015. Com isso, pretendemos
observar as relações entre o gênero artigo de opinião e o editorial, abordando, em especial, o
conteúdo temático, a construção composicional e o estilo.
Durante a análise, o ponto de intersecção entre os dois gêneros a ser considerado
constitui a construção discursiva do ator do enunciado manifestante de rua, o qual é
apreendido em suas diversas formulações lexicais e figurativas (manifestante, manifestações
de rua, protestos, mobilizações etc.). No artigo de opinião publicado no Estado, em 13 de
março de 2015, intitulado Protestos e felicidade, o jornalista Fernando Gabeira (2015) faz a
seguinte análise da situação política daquele momento:
Se em três meses de governo Dilma já enfrenta uma crise de credibilidade, com
vaias e panelaços, o que imaginar para quatro anos de governo? Em outras palavras:
é possível perguntar pela saída num túnel tão longo e agitado? Se fosse cirurgião
político e a crise fosse um corpo humano, minha proposta seria desconectar alguns
nervos que entrelaçam economia e política (GABEIRA, 2015, p. A2, grifos nossos).

Com o uso da expressão minha proposta, nota-se que o enunciador, ao se posicionar
diante da experiência que noticia, opina de maneira pessoal sobre ela. Diferentemente do
gênero editorial, que tenta apagar as marcas de sua enunciação enunciada, em função de
produzir um maior efeito de sentido de objetividade e de imparcialidade – utilizando como
recursos o índice de indeterminação (“se”) e as orações na voz passiva –, o artigo de opinião
usa, massivamente, a primeira pessoa e procura produzir um efeito de sentido de maior
proximidade entre o narrador e o narratário. As estruturas composicionais dos dois gêneros
são diferentes, distinguindo o gênero artigo de opinião do editorial desde as primeiras
palavras.
A expressão figurativa crise de credibilidade, presente no excerto, denota um índice
de que o estado passional em que se encontra o sujeito da enunciação presume a crise de
confiança. No Dicionário de Semiótica II (GREIMAS; COURTÉS, 1986) há o verbete
credibilidade, escrito por Landowski (1986), que traz à luz uma reflexão semiótica sobre o
fazer-crer que confirma esse conceito:
Paralelamente à noção de verossimilhança, aplicável aos discursos persuasivos do
sujeito, a análise dos procedimentos de fazer crer nos leva a reconhecer, em relação
aos próprios actantes-sujeitos, a existência de configurações modais que garantem
sua credibilidade. Embora os discursos-objeto geralmente carreguem em si mesmos
os dispositivos destinados a garantir o dizer verdadeiro daqueles que os proferem, o
crer verdadeiro – buscado perto do enunciatário – pode igualmente resultar de uma
relação fiduciária intersubjetiva (ou contrato de confiança) estabelecido
anteriormente a qualquer “discurso da verdade”: “diz a verdade aquele a quem eu (a
priori) confio”. O ato pelo qual o sujeito-enunciatário manifesta e também orienta
seu querer crer (sua “credulidade” como se poderia dizer, removendo-se desse

186

termo qualquer conotação pejorativa) consiste em construir, em relação à figura
discursiva do enunciador, o simulacro de um sujeito “digno de confiança”, isto é,
dependendo do caso, aquele de um sujeito confiável – pela competência atribuída a
ele em termos de querer – e/ou dever fazer – ou de um parceiro confiável, em razão,
dessa vez, de seu poder – e/ou de saber fazer que lhe é concedido (LANDOWSKI,
1986, p. 59-60, grifos do autor, tradução nossa)100.

Seguindo o raciocínio de Landowski (1986), a credibilidade está relacionada aos
contratos fiduciários que podem ser estabelecidos antes do próprio discurso considerado
verdadeiro. No excerto em análise, o sujeito enunciador, na voz delegada do narrador, se
coloca no papel de proponente para resolver os impasses do panorama político como aquele
que quer, deve, sabe e faz crer, utilizando para isso a metáfora do cirurgião político e a
comparação da crise com um corpo humano. Em sua perspectiva, mesmo que hipotética –
uma vez que ele não tem o poder para fazer fazer, conforme o simulacro reflexivo –, a
solução seria desconectar a política da economia. Essa metáfora serve como mote para
disforizar o ator do enunciado Dilma Rousseff – que seria, na construção discursiva da voz
delegada do narrador, aquele que é possuidor da competência do poder fazer – e demarcar o
posicionamento axiológico do sujeito da enunciação frente à crise de credibilidade.
Bakhtin (2006b) demonstra que, quando o autor-criador (semioticamente, o ator da
enunciação) fala do e sobre a personagem (em termos semióticos, o ator do enunciado), seus
planos de sentido podem se entrecruzar. Nesse caso, é possível depreender relações dialógicas
entre esses planos (semioticamente, entre enunciação/enunciado):
[...] As personagens falam como participantes da vida representada; falam, por assim
dizer, de posições privadas; de uma forma ou de outra os seus pontos de vista são
limitados (elas sabem menos que o autor). O autor está fora do mundo representado
(e em certo sentido criado por ele). Ele [o autor] conscientiza todo esse mundo de
outras posições qualitativamente distintas. Por último, todas as personagens e seus
discursos são objetos da relação do autor (e do discurso do autor). Entretanto, os
planos dos discursos das personagens e do discurso do autor podem cruzar-se, isto é,
entre eles são possíveis relações dialógicas (BAKHTIN, 2006b, p. 322).

No original: “Parallèlement à la notion de vraisemblable, applicable aux discours persuasifs des sujetc,
l'analyse des procédures du faire-croire amène à reconnaître, en ce qui concerne les actantes sujets eux-mêmes,
l'existence de configurations modales garantissant leur crédibilité. Bien que les discours-objets portent
généralement en eux-mêmes les dispositifs destinés à garantir le dire-vrai de ceux qui les énoncent, le croirevrai - recherché du côte de l'énonciataire - peut également découler d'une relation fiduciaire intersubjective (ou
contrat de confiance) étabile antérieurement à tout ‘discours de vérité’: ‘dit vrai celui à qui je faire (a priori)
confiance’. L'acte par lequel le sujet énonciataire manifeste et oriente ainsi son vouloir-croire (a ‘crédulité’
pourrait-on dire en ôtant à ce terme toute connotation péjorative) consiste à construire, relativement à la figure
discursive de l'énonciateur, le simulacre d'un sujet ‘digne de confiance’, c'est-à-dire, selon les cas, celui d'un
sujet fiable - de par la compétence qu'on lui attribue en termes de vouloir - et/ou de devoir-faire - ou celui d'un
partenare crédible, en raison, cette fois, du pouvoir - et/ou du savoir-faire qu'on lui accorde” (LANDOWSKI,
1986, p. 59-60).
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Quando se fala da crise de credibilidade que acompanha o fazer fazer e o crer fazer do
governo da presidente Dilma Rousseff na instância do enunciado, também se expressa, na
instância da enunciação, a crise de confiança do sujeito da enunciação sobre essa situação e
seus personagens (atores do enunciado). A construção do enunciado é significativa para se
entender essa relação entre as instâncias do enunciado e da enunciação. No excerto destacado
de Gabeira (2015, p. A2), o narrador-destinador realiza diversas perguntas retóricas, pois não
necessita que essas questões sejam respondidas pelo narratário-destinatário. Ele desenvolve
essa formulação como uma estratégia discursiva para disforizar o ator do enunciado Dilma
Rousseff na instância da enunciação. Essa disforia se alastra no interior desse artigo de opinião
e se expande para criticar até as manifestações de rua, como se pode observar no excerto que
segue:
A manifestação de domingo, com o tema “Fora Dilma”, é uma tentativa de desatar
um dos grandes nós da crise: a incapacidade da presidente mais despreparada do
período democrático para liderar o processo mais difícil que o Brasil enfrentou
nesses 30 anos. Os teóricos do PT afirmam que a saída de Dilma é um golpe, pois
foi eleita para governar até 2018. Nem toda saída é um golpe. Collor, com a ajuda
do próprio PT, sofreu impeachment. No período anterior à democratização, Jânio
simplesmente renunciou (GABEIRA, 2015, p. A2).

A relação que o artigo de opinião faz entre a manifestação de rua, realizada no
domingo, dia 15 de março de 2015, e a atuação da presidente, aponta o descontentamento do
sujeito da enunciação sobre a situação relatada e reforça a disforia sobre o ator do enunciado
Dilma Rousseff. De modo geral, a figura Dilma Rousseff é uma ponte na tensão entre os
discursos que a apoiam e os que a rejeitam.
Da tensão, salta o ator manifestante de rua, tal qual configurado na leitura da mídia
jornalística. A figura Dilma Rousseff e a disforização desastroso governo, segundo o artigo de
Gabeira (2015), acabam por compor a identidade de um grupo de manifestantes de rua
contrário ao governo petista, conforme querem determinar certos segmentos midiáticos. Outro
grupo social faz a avaliação judicativa contrária: a figura Dilma Rousseff é euforizada,
segundo afiançam determinados autores (cf. LÖWY, 2016). Nos dois casos, o ator Dilma
Rousseff não é um componente estritamente vinculado ao ator manifestante de rua, embora
ambos sejam avaliados pela mídia jornalística e teçam relações entre si.
Os protestos do dia 15 de março de 2015, naquilo que representam vozes filtradas pela
mídia, aparecem nesse momento com o papel de adjuvantes dos sujeitos dos contratos
fiduciários enunciativos, uma vez que, como programas de uso, auxiliam a performance do
programa de base do sujeito enunciador que se coloca contrário à afirmação de que “a saída
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de Dilma é um golpe, pois foi eleita para governar até 2018” (GABEIRA, 2015, p. A2).
Conforme Bakhtin (2010a, 2010b) assevera, o dialogismo é uma tensão entre discursos, que
podem ou não convergir para os mesmos centros de valor.
De acordo com Faraco (2003, p. 66), “o Círculo de Bakhtin entende as relações
dialógicas como espaços de tensão entre os enunciados”, pois, “mesmo a responsividade
caracterizada pela adesão incondicional ao dizer de outrem se faz no ponto de tensão deste
dizer com outros dizeres (outras vozes sociais)”. Do ponto de vista constitutivo dos textos, o
dialogismo pode ser entendido “como um espaço de luta entre as vozes sociais” (FARACO,
2003, p. 67). A relação dialógica, portanto, convoca tanto o direito como o avesso dos
discursos sociais, uma vez que, ao se posicionar, ela responde aos demais discursos.
O avesso que o excerto de Gabeira (2015) responde, tanto retroativa quanto
prospectivamente (BAKHTIN, 2016), é aquele que defende a euforização da figura de Dilma
Rousseff. Trazemos à luz excertos do texto do filósofo Michael Löwy (2016) que, mesmo
publicado posteriormente ao artigo de Gabeira (2015), formula argumentos que dialogam
interdiscursivamente com os do jornalista:
O que aconteceu no Brasil, com a destituição da presidente eleita Dilma Rousseff,
foi um golpe de Estado. Golpe de Estado pseudolegal, “constitucional”, parlamentar
ou o que se preferir, mas golpe de Estado. Parlamentares – deputados e senadores –
profundamente envolvidos em casos de corrupção (fala-se em 60%) instituíram um
processo de destituição contra a presidente pretextando irregularidades contábeis,
“pedaladas fiscais”, para cobrir déficits nas contas públicas – uma prática corriqueira
em todos os governos anteriores! Não há dúvida de que vários quadros do PT
[Partido dos Trabalhadores] estão envolvidos no escândalo de corrupção da
Petrobras, mas Dilma não... Na verdade, os deputados de direita que conduziram a
campanha contra a presidente são uns dos mais comprometidos nesse caso,
começando pelo presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha
(recentemente suspenso), acusado de corrupção, lavagem de dinheiro, evasão fiscal
etc. (LÖWY, 2016, p. 64).
Em 1964, grandes manifestações “da família com Deus pela liberdade” prepararam
o terreno para o golpe contra o presidente João Goulart; hoje, multidões
“patrióticas” influenciadas pela imprensa submissa se mobilizaram para exigir a
destituição de Dilma, em alguns casos chegando a pedir o retorno dos militares...
Formadas essencialmente por brancos (os brasileiros são em maioria negros ou
mestiços) de classe média, essas multidões foram convencidas pela mídia de que,
nesse caso, o que está em jogo é “o combate à corrupção” (LÖWY, 2016, 67).

Nesse discurso, as manifestações iniciadas em março de 2015 se prolongaram até o
impeachment da presidente. Os contratos fiduciários propostos pelo sujeito enunciador são
outros. Então, o modo de figurativização dos manifestantes modifica-se: eles são
caracterizados como “brancos”, “de classe média”, influenciados e “convencidos pela mídia”
(LÖWY, 2016, p. 67). Temos, nesse caso, um ator manifestante de rua com traços físicos e

189

econômicos bem definidos, mas com pouca autonomia. Nesse sentido, esse manifestante de
rua se aproxima do perfil personalizado do ator coletivo.
Do ponto de vista de Gabeira (2015, p. A2), a figurativização do manifestante de rua
é outra. O ator manifestante de rua tem traços físicos e econômicos pouco delineados, mas,
por outro lado, tem mais força de ação e protagonismo. Como afirma o jornalista, “a
manifestação de domingo, com o tema ‘Fora Dilma’, é uma tentativa de desatar um dos
grandes nós da crise”. Temos, então, o ator do enunciado manifestante de rua se avizinhando
ao perfil generalizado do ator coletivo.
Pelo contraste com o ensaio de Löwy (2016), percebemos que as relações dialógicas
permeiam todo o artigo de opinião de Gabeira (2015). Com isso, também se observa que cada
um dos textos cotejados projeta um tipo de perfil de ator coletivo diferente. Em outros trechos
do texto de Gabeira (2015), nota-se esse posicionamento responsável e responsivo
(BAKHTIN, 2010a):
Impeachment e renúncia são diferentes de golpe. Intelectuais ligados ao governo
têm falado de um ódio contra o PT. De fato, os ânimos se exaltaram. Fala-se de um
ódio contra o PT, como se o partido fosse de anjos imaculados. Ninguém analisa o
comportamento dos seus quadros no governo ou tenta entender as causas da
rejeição. Segundo alguns deles, o ódio dos ricos existe porque os pobres consomem
mais, vão às universidades e viajam de avião. Em outras palavras, a razão do ódio é
a nossa virtude solidária. O máximo que conseguem é isto: circunscrever o processo
à oposição ricos e pobres. Se os ricos estão protestando, os pobres deveriam
celebrar (GABEIRA, 2015, p. A2, grifos nossos).
O PT acredita que está sofrendo uma conspiração dos ricos e da classe média. Mas
poucos movimentos na História fizeram tantos líderes ricos e elevaram tantos
militantes à classe média. O problema do momento não é o choque de ricos contra
pobres. Gostaria de ver seu espanto quando descobrirem isso. Ou, pelo menos,
constatarem que existem milhões de ricos no Brasil. Domingo ainda não vai revelar
tudo. Mas será uma espécie de passagem de ano, um réveillon político de 2015
(GABEIRA, 2015, p. A2, grifos nossos).

O papel que Gabeira (2015) dá ao protesto de 15 de março de 2015 é o de destaque em
relação a outros fatores sociais, culturais e econômicos daquele momento. Conforme o
jornalista aponta, os protestos de março constituiriam um “réveillon político de 2015”
(GABEIRA, 2015, p. A2). A euforização das manifestações de rua acontece porque, na
perspectiva do articulista, elas corroboram os valores promovidos pelos contratos fiduciários
enunciativos. De acordo com o jornalista, o protesto de 15 de março vai contra os argumentos
dos “intelectuais ligados ao governo” (GABEIRA, 2015, p. A2), disforizando que “o máximo
que [esses intelectuais] conseguem é isto: circunscrever o processo à oposição ricos e pobres”
(GABEIRA, 2015, p. A2).
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Outro lado dos discursos inscritos no texto de Gabeira (2015) encontra, de maneira
interdiscursiva, resposta no ensaio de Chauí (2016). De acordo com a filósofa, uma classe
social não é um dado fixo – como se poderia supor, se observássemos apenas os argumentos
de Gabeira (2015) –, uma vez que outros fatores influem em sua constituição:
Uma classe social não é um dado fixo, definido apenas pelas determinações
econômicas, mas um sujeito social, político, moral e cultural que age, se constitui,
interpreta a si mesmo e se transforma por meio da luta de classes. Ela é uma práxis,
um fazer histórico. Se é nisso que reside a possibilidade transformadora da classe
trabalhadora, é nisso também que reside a possibilidade do ocultamento de seu ser e
o risco de sua absorção ideológica pela classe dominante, sendo o primeiro sinal
desse risco justamente a difusão de que há uma nova classe média no Brasil. E é
exatamente por isso também que a classe média coloca uma questão política de
enorme relevância para nós, como atesta sua participação majoritariamente nas
manifestações de 2016 em favor do golpe do Estado (CHAUÍ, 2016, p. 19, grifos da
autora).

Para Chauí (2016), o critério dos serviços como definidor da classe média não se
confirma na configuração do capitalismo, pois, segundo a estudiosa, o modelo de produção
industrial de tipo fordista e os serviços que faziam parte desse sistema se modificaram,
principalmente com a terceirização e com o processo de informatização. Do ponto de vista da
filósofa, o espaço para alocar a classe média se contraiu e houve, então, o surgimento de uma
nova classe trabalhadora resultante de, pelo menos, “[...] dois elementos trazidos pelo
neoliberalismo, quais sejam: de um lado, a fragmentação, terceirização e ‘precarização’ do
trabalho e, de outro, a incorporação à classe trabalhadora de segmentos sociais que, nas
formas anteriores do capitalismo, teriam pertencido à classe média” (CHAUÍ, 2016, p. 18-19).
Temos posicionamentos distintos quando comparamos os textos de Gabeira (2015) e
de Chauí (2016). E ambos disputam a arena do discurso (VOLÓCHINOV, 2017), quando o
sentimento de ressentimento é trazido à tona na interpretação deles:
As lentes da ideologia queimam muitos neurônios. Eles supõem que os pobres são
ressentidos e darão razão a qualquer governo ao qual os ricos se oponham. São
incapazes de reconhecer a importância do ajuste econômico e apresentar, dentro
dele, um viés que realmente atenue o impacto negativo nos setores menos
favorecidos (GABEIRA, 2015, p. A2, grifos nossos).
As manifestações de 2016 evidenciaram as divisões políticas que atravessaram a
nova classe trabalhadora quando parte dela acompanhou a classe média, que,
encorajada e empurrada pelos meios de comunicação de massa e partidos políticos
de oposição, ergueu sua tradicional bandeira de luta contra a corrupção política e em
favor de um golpe de Estado para restaurar “a ordem e o progresso”. E o fez com
uma violência, um ressentimento e um desejo sombrio de vingança não encontrados
nem mesmo nas Marchas pela Família que encabeçaram o golpe de 1964 (CHAUÍ,
2016, p. 22, grifos nossos).
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De acordo com Fiorin (2007, p. 15), o ressentimento “não é uma paixão resultante da
insatisfação, isto é, da carência do objeto, mas da decepção, ou seja, da falta fiduciária. Ele
decorre de um profundo sentimento de uma injustiça sofrida”. Além disso, “seu andamento é
lento. No entanto, a questão central não é a ofensa em si que dói, mas é o fato de que o sujeito
que deveria fazer alguma coisa não o fez” (FIORIN, 2007, p. 15). Nos dois casos, a paixão do
ressentimento é utilizada como contra-argumento do sentir do outro. Do ponto de vista de
Gabeira (2015), o ressentimento é utilizado pelo outro para fundamentar uma cadeia de
lógicas implicativas: se é pobre, é ressentido; se é pobre ressentido, apoiará qualquer governo
ao qual os ricos se opuserem. Na perspectiva de Chauí (2016), há uma comparação entre a
Marcha pela Família, de 1964, e as Manifestações de 2015-2016 por meio de uma lógica de
proporcionalidade: mais ressentimento, mais violência, mais desejo de vingança.101
As diferentes perspectivas demonstram que existem dois recortes responsivos
distintos, isto é, dois conteúdos temáticos diferentes de gêneros também distintos. De um
lado, há um recorte temático de mundo emparelhado aos conjuntos de discursos que apoiam o
governo de Dilma Rousseff, representado pelos textos de Chauí (2016) e Löwy (2016). De
outro lado, um prisma temático que se contrapõe a esse governo e seus valores. O texto de
Gabeira (2015) se aproxima mais deste do que daquele recorte temático.
Os textos de Chauí (2016) e Löwy (2016) são ensaios publicados em formato de
capítulo de livro, enquanto que o de Gabeira (2015) constitui um artigo de opinião – sofrem,
portanto, coerções genéricas (relativas ao gênero discursivo) diferentes. A construção
composicional do gênero ensaio é entendida como um texto curto que, geralmente, está em
uma posição intermediária entre o literário e o teórico, embora Adorno (2009, p. 16) afirme
que “o ensaio [...] não admite que seu âmbito de competência lhe seja prescrito”. Já o artigo
de opinião é um gênero da esfera jornalística que expõe o ponto de vista de um articulista
sobre determinado tema, com base em argumentos, experiências, fatos e notícias, com um
texto, conforme explica Martins (1997, p. 15, grifos do autor) no Manual de Redação e Estilo
de O Estado de São Paulo, “claro, preciso, direto, objetivo e conciso”, que usa “frases curtas”
e evita “intercalações excessivas ou ordens inversas desnecessárias”.
As esferas de circulação do jornal e do livro também são diferentes. O livro tem uma
circulação mais especializada que a do jornal. O leitor pressuposto do livro que contêm os
No excerto, não está claro que é necessariamente a sequência (ressentimento, violência, vingança), mas está
pressuposta, independentemente dos elementos da sequência, a proporcionalidade, a qual pode ser formulada
didaticamente da seguinte maneira: mais X, mais Y. Esse é, tensivamente, um tipo de sintagma implicativo,
conforme Zilberberg (2011, p. 244).
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textos de Löwy (2016) e de Chauí (2016) não é o mesmo do jornal Estado. Mas, apesar de
pertencerem a gêneros diferentes, em distintas esferas de produção, circulação e recepção, um
texto dialoga com o outro de maneira interdiscursiva.
O encontro de culturas e ideologias distintas enriquece o discurso e seus efeitos de
sentido. Como confirma Bakhtin (2017, p. 19, grifo do autor), no “encontro dialógico de duas
culturas, elas não se fundem nem se confundem; cada uma mantém a sua unidade e a sua
integridade aberta, mas elas se enriquecem mutuamente”. Os textos de Gabeira (2015) e de
Chauí (2016) foram escritos em momentos diferentes dos Protestos de Março de 2015. Para
Gabeira (2015), as manifestações haviam iniciado um processo de passagem, e o
impeachment era apenas um horizonte, uma possibilidade no futuro. Para Chauí (2016), os
protestos já haviam ocorrido e a destituição da presidente já acontecera. Entretanto, os dois
trechos destacados fazem eco um para o outro. “É interessante observar que Bakhtin realça o
diálogo entre enunciados, não [necessariamente] entre sujeitos enunciadores”, conforme
ressalva Discini (2010b, p. 122).
Para Bakhtin (2015, p. 69), “em essência, a língua como concretude socioideológica
viva, como opinião heterodiscursiva [plurilíngue] situa-se, para a consciência individual, na
fronteira entre o que é seu e o que é do outro. A palavra de uma língua é uma palavra
semialheia [...]”102. Por isso, o atravessamento do avesso e do direito do(s) discurso(s) não é
um fato aleatório da linguagem, mas situação própria a ela:
Desse modo, em cada dado momento de sua existência histórica a língua é
inteiramente heterodiscursiva: é uma coexistência concreta de contradições
socioideológicas entre o presente e o passado, entre diferentes épocas do passado,
entre diferentes grupos socioideológicos do presente, entre correntes, escolas,
círculos etc. (BAKHTIN, 2015, p. 66).

Pensando o ator coletivo manifestante de rua, depreendemos que ele pode ser,
narrativamente, construído nos diversos textos como adjuvante ou como oponente dos valores
dos contratos fiduciários enunciativos. Por meio da triagem discursiva operada pelo artigo de
Paulo Bezerra, na tradução direta do russo de Bakhtin (2015), traz diversos neologismos, entre eles os
adjetivos socioideológico, heterodiscursivo, semialheio. Esses termos são utilizados para definir conceitos que
não possuem correspondência direta com palavras do português brasileiro. Por isso, o tradutor utilizou o recurso
linguístico da composição por aglutinação e por justaposição para a formação de novas palavras:
socioideológicos = social + ideológico; heterodiscursivo = heterogêneo + discursivo; semialheio = semi + alheio.
Os significados desses três neologismos correspondem a: (a) socioideológico: a presença do social na
constituição ideológica; (b) heterodiscursivo: a heterogeneidade no processo de discursivização que é conhecido
mais comumente por heteroglossia e plurilinguismo – sendo este último, o termo que utilizaremos nesta tese
para se referir a esse fenômeno – e que Bezerra (2015, p. 12) traduz dessa forma porque o vocábulo russo
utilizado por Bakhtin, raznorétchie, é a composição de ráznie (“diversos”) e riétchi (“discursos, falas”); (c)
semialheio: parcialmente alheio.
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opinião assinado por Gabeira (2015), determinado conjunto de convicções, aspirações e
anseios sociais é euforizado frente a dois diferentes posicionamentos axiológicos possíveis em
relação ao governo da presidente Dilma Rousseff em 2015: um a favor e outro contra.
O ator coletivo manifestante de rua é narrativizado como adjuvante ou oponente dos
valores dos contratos fiduciários do sujeito da enunciação. Eis uma das invariâncias que
reafirmam essa grandeza como um esquema actorial. E como esquema actorial, os perfis dos
ator coletivo manifestante de rua perpassam os textos e os discursos, podendo ser retomados
interdiscursivamente, como observado no cotejo entre o texto de Gabeira (2015) e o de Löwy
(2016) que, inclusive, foram publicados em diferentes momentos e pertencem a distintos
gêneros discursivos.
De acordo com o julgamento social a ser feito pelo leitor pressuposto ao texto, o
artigo de opinião poderá confirmar ou refutar determinado conjunto de discursos. De acordo
com Bakhtin (2016), o enunciado concreto, ao maximizar com argumentos certas convicções
sociais, discursiviza relações estabelecidas pelo homem com seu tempo e seu espaço. Nesse
processo, o enunciado dá indícios dos graus de distanciamento da voz delegada do narrador
em relação ao outro que está implicado na polêmica, velada ou aberta, do texto. Sobre isso,
Discini (2010b, p. 137) explica:
O que é validado ou julgado como positivo lá, reverbera como ilegítimo e com
valoração negativa aqui. O contrário é verdadeiro. [...] A polêmica se realiza
segundo a exaltação de dilemas advindos da aproximação de pontos de vista
contrários sobre um mesmo tema.

Para examinar essa circunstância, a semioticista afirma que “é possível observar como,
à eleição dos temas centrais e, consequentemente, dos periféricos, em diferentes graus alia-se
o acolhimento ou o repúdio em relação a uns e a outros no processo de ‘tradução mútua’”
(DISCINI, 2010b, p. 137). Retomando Maingueneau (2007, p. 43), há um processo de dupla
tradução na interação conflituosa “entre dois discursos para os quais o outro representa
totalmente ou em parte o seu Outro”. Discini (2010a, p. 136) entende, baseada em uma leitura
bakhtiniana, que “temos discursos conceituados segundo a ativação do confronto entre
entonações ou centro de valores contrariamente recíprocos”. Foi o que pudemos acompanhar
por meio da comparação do artigo de Gabeira (2015) com outros textos que o sucederam.
No dia 14 de março de 2015, foi publicado o artigo de opinião Alívio, por ora, de
autoria de Gielow (2015) na Folha. O actante narrador desse texto não enfatiza tanto a
manifestação que iria ocorrer, na perspectiva daquele momento de enunciação, no dia 15 de
março de 2015, mas aquele protesto que ocorrera no dia 13 de março de 2015. Dessa maneira,
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tem-se outra manifestação de rua sendo apreciada pela voz delegada do narrador desse texto.
Os seguintes excertos indicam os recursos com que o enunciador descreve as manifestações
do dia 13 de março de 2015 e suas possíveis inter-relações com a política nacional:
A coisa anda tão feia para o governo que a relativa anemia das manifestações a seu
favor da sexta (13) foi motivo de alívio para o Planalto. Talvez tenha sido um bode
na sala, mas o governo ventilava temer que os atos pudessem sair do controle chapabranca e virar protestos duros contra o ajuste fiscal (GIELOW, 2015, p. A2).
Como se viu, manifestantes a soldo cumpriram o ritual previsível de apoio acanhado
ao governo, à tal reforma política e, enfim, ao que chamam de defesa da Petrobras
(GIELOW, 2015, p. A2).

Os sintagmas figurativos “a coisa anda tão feia” e “relativa anemia das manifestações”
são utilizados para explicar o motivo do “alívio” (GIELOW, 2015, p. A2), termo que compõe
o título do artigo de opinião. A primeira expressão denomina, no uso informal da língua, uma
situação difícil, calamitosa e laboriosa. A segunda apresenta um uso metafórico, por derivação
semântica, de anemia que significa, no rol das tipologias das ciências da saúde, o estado em
que o número de hemácias, o volume de glóbulos vermelhos e/ou o teor de hemoglobina no
sangue se encontram abaixo do que é prescrito como normal pela Organização Mundial da
Saúde (OMS). Por isso, quando o actante narrador emparelha as manifestações ocorridas no
dia 13 de março de 2015 com o estado anêmico, ele quer conotar que esses protestos foram
especialmente fracos. A relação de causalidade entre a primeira e a segunda expressões ganha
maior inteligibilidade quando o narrador cita a metáfora do bode na sala.
A metáfora bode na sala tem origem desconhecida e é disputada por diversas culturas.
Alguns comentadores e jornalistas afirmam que “a metáfora do bode na sala vem de uma
antiga parábola chinesa” (ANDRADE, 2011), outros asseguram vir da “tradição judaica”
(FIELDMANN, 2013), dentre outras versões. Embora o nível discursivo de cada versão se
diferencie – mantendo como conector de isotopia a figura do bode –, narrativamente, os
actantes e sua sintaxe se mantêm. Há um sujeito que, em um primeiro enunciado, está aflito,
insatisfeito e/ou decepcionado com sua situação socioeconômica ou familiar. Em busca de
mudança, procura um outro sujeito. Este, como sujeito destinador-manipulador, aconselha o
primeiro a pôr um bode em sua sala e, depois, voltar para contar se a situação se modificou ou
não. Quando o primeiro sujeito retorna, ele relata que o animal atrapalhou sua rotina, pois este
se alimenta de tudo o que vê e, ainda, exala um odor desagradável. Então, o destinadormanipulador pede que o sujeito-manipulado devolva o bode e, após alguns dias, informe se a
situação se alterou. Quando o sujeito-manipulado retorna, seu relato é euforizante, pois afirma
que a sua rotina está ótima sem a presença do bode.
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A figura do bode representa, narrativamente, um objeto nocivo que, ao entrar em
conjunção com o sujeito, ressignifica os outros objetos de sua narrativa.103 O problema do
bode na sala faz esquecer os outros problemas, ou, pelo menos, ameniza-os, tornando todo o
resto suportável, na percepção sensível do sujeito de estado. Em termos argumentativos, a
metáfora do bode na sala serve para dizer que, às vezes, para se resolver uma situação
disfórica, é preciso criar artificialmente um problema – que, semioticamente, pode ser um
objeto nocivo – ou perceber que existem outros contraprogramas mais importantes. Quando o
actante narrador utiliza essa metáfora, ele dá indicações de que apesar de as manifestações de
apoio ao governo de Dilma Rousseff, realizadas no dia 13 de março de 2015, terem sido
fracas, não resultaram em um objeto nocivo ou contraprograma, como poderia ter sido em
outros momentos, uma vez que a situação do governo não era favorável naquele momento
sócio-histórico.
O alívio do governo deve-se também à ocorrência de os protestos não terem saído do
“controle chapa-branca”, o que poderia tê-los tornado “protestos duros contra o ajuste fiscal”
(GIELOW, 2015, p. A2). O uso da expressão chapa-branca retoma as práticas de
identificação das placas de automóveis a serviço público, os quais são identificados, no Brasil,
pela chapa de licenciamento com fundo branco. Há, portanto, um sujeito que, ao se
posicionar, convoca o seu outro, nesse caso, a contraposição entre protestos de controle
chapa-branca e protestos contrários ao governo.
Os discursos veiculados por Löwy (2016) e por Chauí (2016) compõem argumentos de
que as mídias impressas inflamaram as manifestações de rua contra o governo de Dilma
Rousseff, enquanto Gielow assevera que o próprio governo possui um “controle chapabranca” (GIELOW, 2015) sobre os manifestantes de rua. Nos dois casos, porém, o ator
manifestante de rua tem autonomia reduzida, pois está sob as rédeas do autor-criador
(BAKHTIN, 2017), assumindo a posição de adjuvante ou de oponente conforme os valores
presentes nos contratos fiduciários, que são estabelecidos e promovidos pelo sujeito da
enunciação.
A autonomia do ator do enunciado manifestante de rua é construída tanto na instância
do enunciado quanto na da enunciação. No âmbito da enunciação, a figura do manifestante de
rua é arquitetada sob o simulacro do ele, como objeto do discurso, ou seja, o actante do
enunciado criado pela enunciação. No artigo de opinião, na instância do enunciado, esse
O conceito de objeto nocivo foi proposto por Greimas (2014) em Sobre o sentido II. Diferentemente do objeto
de valor que atrai o querer/dever do sujeito, o objeto nocivo causa repulsa no sujeito, isto é, o não querer/não
dever.
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actante recebe o seguinte tratamento do narrador do texto: “manifestantes a soldo cumpriram
o ritual previsível de apoio acanhado ao governo” (GIELOW, 2015, p. A2). A expressão
ritual previsível confirma a interpretação de que o narrador constrói o ator do enunciado
manifestante de rua como um sujeito-manipulado que cumpre o que lhe é delegado a realizar
–manifestar-se, protestar, ir às ruas –, de maneira ritualística e, portanto, previsível sob o
ponto de vista da narratividade desse texto. Nesse caso, o ator manifestante de rua tem
autonomia reduzida tanto na instância da enunciação, uma vez que é objeto do discurso,
quanto na do enunciado, porque é discursivizado como um sujeito que cumpre
ritualisticamente determinadas ações.
O modo previsível e comandado de ser e fazer do ator manifestante de rua se
contrapõe ao que é esperado nos simulacros das mobilizações populares contemporâneas, sob
outras perspectivações de mundo. Como contraponto, trazemos à luz, de maneira
interdiscursiva, para dialogar com esse texto de Gielow (2015), a perspectiva da socióloga
Scherer-Warren (2006), que faz uma construção discursiva dos manifestantes do século XXI:
As redes de movimentos sociais possibilitam, nesse contexto [das novas mídias], a
transposição de fronteiras territoriais, articulando as ações locais às regionais,
nacionais e transnacionais; temporais, lutando pela indivisibilidade de direitos
humanos de diversas gerações históricas de suas respectivas plataformas; sociais em
seu sentido amplo, compreendendo o pluralismo de concepções de mundo dentro de
determinados limites éticos, o respeito às diferenças e a radicalização da democracia
através do aprofundamento da autonomia relativa da sociedade civil organizada.
Essa é a nova utopia do ativismo: mudanças com engajamento com as causas sociais
dos excluídos e discriminados e com defesa da democracia na diversidade
(SCHERER-WARREN, 2006, p. 126-127, grifos da autora).

A autora constrói um ator manifestante de rua que não se fixa num lugar definido
territorialmente, mas que rompe fronteiras ao utilizar as novas tecnologias. Descreve-se um
manifestante que compreende “o pluralismo de concepções de mundo dentro de determinados
limites éticos”, respeita as diferenças e entende “a radicalização da democracia através do
aprofundamento da autonomia relativa da sociedade civil organizada” (SCHERERWARREN, 2006, p. 127), dentre outras características. Eis um simulacro de manifestante de
rua como o de um sujeito que não se submete aos comandos pré-fixados, mas busca
desenvolver o bem comum, de maneira ampla, territorial, temporal e social. É um perfil de
ator coletivo manifestante de rua que se contrapõe àquele que está sob o “controle chapabranca”, no sentido construído por Gielow (2015, p. A2) ao descrever os participantes dos
protestos do dia 13 de março de 2015.
Com base nesses dois posicionamentos, sintetizamos as diferenças na discursivização
dos dois perfis do ator coletivo manifestante de rua. Como os dois textos tendem a se
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posicionar de maneira extremada na construção dos componentes sintáticos e semânticos do
ator manifestante de rua, acreditamos que, ao aplicar o princípio metodológico da
comparação, podemos ter os limiares da discursivização de cada perfil. No entanto, como
remetem a um ator coletivo, os perfis personalizado e generalizado são esquemas actoriais
que podem ser discursivizados de distintas maneiras. A comparação efetuada no quadro a
seguir é uma das possibilidades de discursivização. Por isso, no quadro que se segue,
nomeamos de Tipo I, a discursivização que mais tende para o perfil personalizado, e de Tipo
II, aquela que mais se aproxima do perfil generalizado. Como texto de referência, utilizou-se
o de Scherer-Warren (2006) para o Tipo I, e o de Gielow (2015), para o Tipo II.
Quadro 6 – Discursivização de dois tipos de ator manifestante de rua

Definidos
Definidores

sintático-semântico

Componente

Actorialização
Espacialização

Temporalização

Ator manifestante de rua
Tipo I

Tipo II

Predomínio do efeito

Domínio do efeito de

de subjetividade

objetividade

Triagem de

Mistura de

espacialidades

espacialidades

Apreensão de distintos

Foco em determinada

momentos de diversas

temporalidades

Componente semântico

temporalidades

Tematização

Concentração/

Universalização de

particularização de

determinadas

concepções distintas

concepções de mundo

de mundo
Figurativização

“nova utopia do

“ritual previsível de

ativismo”

apoio”

Fonte: Elaboração nossa a partir das categorias de pessoa, tempo e espaço relativas à sintaxe discursiva,
formalizadas por Fiorin (2016a); da estilística discursiva, proposta por Discini (2015a) e dos pressupostos
tensivos de Fontanille e Zilberberg (2001) e Zilberberg (2011).

O quadro permite comparar dois tipos distintos de ator manifestante de rua projetados
por dois grupos diferentes de enunciadores. Embora os membros de cada um dos grupos não
necessariamente concordem axiologicamente uns com os outros, eles (re)produzem,
discursivamente, aspectos semelhantes na discursivização do ator manifestante de rua. Cada
um dos dois tipos efetuam: a actorialização, a espacialização, a temporalização, a tematização
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e a figurativização. Reunindo esses componentes, eles constituem as estruturas discursivas do
ator manifestante de rua, conforme o modelo do percurso gerativo do sentido proposto por
Greimas e Courtés (2008, p. 232-235). Esses dois tipos de discursivização dão corpo aos
esquemas actoriais dos dois perfis do ator coletivo manifestante de rua.
De um lado, temos a discursivização projetada por Scherer-Warren (2006), que é
corroborada por outros textos de diferentes frentes teóricas e áreas do conhecimento, como
Nobre (2013b) e Gohn (2014a). Nessa perspectiva, o ator manifestante de rua é actorializado
como um sujeito de maior autonomia, tem sua espacialização direcionada “para ações locais
às regionais, nacionais e transnacionais” (SCHERER-WAREN, 2006, p. 126) e sua
temporalização apreende diversos momentos, pois luta “pela indivisibilidade de direitos
humanos de diversas gerações históricas de suas respectivas plataformas” (SCHERERWAREN, 2006, p. 126). Portanto, a tematização é pautada pelo pluralismo de concepções de
mundo e, assim, funda-se uma figurativização que se firma como uma “nova utopia do
ativismo” (SCHERER-WAREN, 2006, p. 127).104 Tem-se, desse modo, a exacerbação dos
limites discursivos a serem explorados no perfil personalizado do ator coletivo manifestante
de rua.
O outro tipo de construção discursiva do ator manifestante de rua é promovido pelos
textos de Gielow (2015), Chauí (2016) e Löwy (2016). Embora axiologicamente se
diferenciem, encontramos nesses textos um ator manifestante de rua similar. A actorialização
do manifestante de rua o torna submisso às redes do sujeito da enunciação. A espacialização é
difusa em certo espaço territorial, simbólica e fisicamente construído. A temporalização é
focada em determinado momento sócio-histórico que delimita as antecipações e as
retrospecções do actante narrador no texto. A tematização desse ator manifestante de rua
centraliza as concepções de mundo, em vistas a reforçar a axiologização do sujeito enunciador
e de seus respectivos contratos fiduciários. A figurativização, nesse caso, promove um ator
manifestante que cumpre um “ritual previsível de apoio” (GIELOW, 2015, p. A2), seja
auxiliando o programas narrativos desenrolados na instância do enunciado, seja promovendo
os contratos fiduciários na instância da enunciação. Nesse caso, depreendemos os limites

É uma nova utopia, porque se contrapõe ao ativismo de esquerda que era apregoado nos anos de 1980. Esse
ativismo requeria o rearranjo da sociedade, propondo o fim de privilégios, de hierarquias e, sobretudo, da
desigual distribuição de bens para que os problemas sociais fossem superados ou, pelo menos, desafiados. Esse
prisma mais radical foi criticado por diversos teóricos, dentre eles, o estudioso conservador Scruton (2018).
Scherer-Warren (2006, p. 126) sustenta uma utopia centrada nos seguintes princípios: “o respeito às diferenças e
a radicalização da democracia através do aprofundamento da autonomia relativa da sociedade civil organizada”.
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discursivos a serem perscrutados pelo perfil generalizado do ator coletivo manifestante de
rua.
Esses dois tipos de discursivização do ator manifestante de rua não são estanques.
Cada texto pode discursivizar de maneira semelhante um traço ou outro dos elencados no
quadro 6. Além disso, os dois perfis podem predominar ou aparecer dominantemente em
distintos momentos da argumentação do sujeito enunciador, na voz delegada do narrador, pois
um convoca o outro. São interdiscursivamente interindependentes, visto que cada um tem sua
autonomia, ao mesmo tempo em que podem se inter-relacionar. Os dois perfis constituem o
simulacro discursivo que ancora o ator coletivo nos textos e, partimos deles, para verificar a
discursivização desse conceito.
O perfil personalizado do ator coletivo manifestante de rua aparece no texto de
Gielow (2015) quando o actante narrador invoca o protesto do dia 15 de março de 2015,
mesmo sendo o perfil generalizado o predominante no texto:
Agora é ver o que ocorre neste domingo [15/03/2015], quando a agenda das ruas não
conta com organização militarizada do condomínio CUT/MST/MTST, mas aparenta
ter a seu lado o enorme descontentamento popular com o governo e o WhatsApp
(GIELOW, 2015, p. A2).
A expectativa palaciana, ressaltando aqui o caráter de “hedge”, é de algo
concentrado em São Paulo. Se confirmada, já é um problema para Dilma: o motor
do país reafirma o “espírito de 1932”, de rejeição ao governo central, e deixa aberta
uma agenda de novos protestos (GIELOW, 2015, p. A2).

Nesses dois trechos, o tom do narrador é outro. É mais forte a presença do sujeito
enunciador, produzindo na voz do narrador um tom, por um lado, grandiloquente, e por outro,
ufanista. As marcas enunciativas denunciam que o sujeito da enunciação quer e faz salientar
sua presença realizada, fortalecendo seu posicionamento axiológico. As expressões que
demonstram esse efeito de sentido são: “agora é ver o que ocorre neste domingo
[15/03/2015]” e “ressaltando aqui o caráter de ‘hedge’” (GIELOW, 2015, p. A2, grifos
nossos).
O hic et nunc da instância da enunciação é exposto no enunciado de maneira
desvelada. Além disso, o sujeito enunciador, na voz delegada do narrador, rememora a
Revolução de 1932105 como mote para euforizar as potencialidades dos protestos de 15 de
Conforme explicam Oliveira, Veloso e Gomes (1982), esse episódio histórico, também conhecido como
Guerra Paulista e Revolução Constitucionalista de 1932, retrata o momento em que as elites do estado de São
Paulo deflagraram um conflito armado, entre os meses de julho e outubro de 1932, contra as tropas do governo
federal, porque não concordavam com o regime provisório de Getúlio Vargas (1882-1954). A rebelião paulista
solicitava a convocação imediata de uma Assembleia Nacional Constituinte.
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200

março de 2015 marcados para acontecer principalmente nas vias principais da capital paulista.
O actante narrador ratifica o ufanismo paulista quando utiliza a expressão metafórica “o motor
do país” (GIELOW, 2015, p. A2), ao invés da referência São Paulo-SP. A grandiloquência do
tom volitivo-emotivo do sujeito enunciador projetada na voz do narrador do texto se
depreende, por sua vez, pelo uso da adjetivação, verificada no segmento verbal: “o enorme
descontentamento popular” (GIELOW, 2015, p. A2, grifo nosso). Com essa qualificação, o
narrador euforiza as manifestações do dia 15 em detrimento das realizadas no dia 13 que, no
prisma do articulista, foram anêmicas.
No mesmo texto, existem diferentes conotações sobre o ser e o fazer do ator
manifestante de rua. Na perspectivação de Gielow (2015), o perfil do ator manifestante de rua
presente nos protestos do dia 13 de março de 2015 se distancia, interdiscursivamente, daquele
pressuposto na explanação de Scherer-Warren (2006). Por outro lado, o ator manifestante de
rua que compõe as mobilizações do dia 15 de março de 2015 dele se aproxima, pois,
conforme descreve o articulista, os primeiros protestos foram fracos e controlados pelos
interesses dos mandatários políticos, enquanto os subsequentes tendem a ser mais autônomos,
visto que acompanham o enorme descontentamento popular. Constata-se, a partir do texto de
Gielow (2015), que, em um mesmo texto, podem aparecem tanto o ator manifestante de rua
do Tipo I, quanto o do Tipo II, isto é, tanto o perfil generalizado, quanto o personalizado do
ator coletivo manifestante de rua.
Ao examinarmos os dois artigos de opinião, constatamos que, em Gabeira (2015), os
perfis do ator coletivo manifestante de rua podem ser retomados de maneira interdiscursiva,
isto é, por meio de discursos e gêneros de esferas diferentes. Em Gielow (2015), entendemos
que, em um mesmo texto, podem estar presentes distintos perfis de um mesmo ator coletivo –
no caso o manifestante de rua.
Em Gabeira (2015), constatamos que um dos perfis do ator coletivo manifestante de
rua estava velado, sendo possível retomá-lo interdiscursivamente pela polêmica. Já em
Gielow (2015), os dois perfis estavam presentes e foram utilizados para fortalecer o
posicionamento axiológico do sujeito enunciador. Esses são dois modos distintos de
discursivização dos esquemas actoriais dos perfis do ator coletivo manifestante de rua.
Exploremos como esses esquemas actoriais ocorrem na interface entre dois gêneros: o
editorial e o artigo de opinião. No dia 16 de março de 2015, foi publicado pela Folha o
editorial intitulado Nas cordas. No Estado, foi lançado o artigo de opinião Acreditemos no
Brasil, de autoria do jornalista Di Franco (2015). Ambos abordavam o tema das
manifestações de rua ocorridas na sexta-feira, 13 de março de 2015, e no domingo, 15 de
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março de 2015. O editorial da Folha construiu discursivamente os protestos realizados no
domingo:
Em clima pacífico, descontraído e democrático, centenas de milhares de brasileiros,
nas mais diversas cidades do país, foram às ruas neste domingo [15/03/2015] para
protestar contra o governo Dilma Rousseff, o PT [Partido dos Trabalhadores] e a
corrupção (FOLHA, 2015a, p. A2).

A descrição euforizante é feita pelo actante narrador, ao referir-se à manifestação, e
notamos isso pelo que é topicalizado na construção do segmento figurativo: “em clima
pacífico, descontraído e democrático” (FOLHA, 2015a, p. A2, grifos nossos). Além disso, o
tom grandiloquente pode ser apreendido pela quantificação que o narrador faz do número de
participantes presentes na manifestação e de sua localização geográfica: “centenas de
milhares de brasileiros, nas mais diversas cidades do país” (FOLHA, 2015a, p. A2, grifos
nossos). A proposta dos manifestantes nas ruas, na voz delegada do narrador, é definida: “[...]
foram às ruas neste domingo para protestar contra o governo Dilma Rousseff, o PT e a
corrupção” (FOLHA, 2015a, p. A2, grifo nosso).
Essas estratégias de construção discursiva do ator do enunciado manifestante de rua
são diametralmente opostas às utilizadas para descrever os protestos realizados no dia 13 de
março de 2015, demonstradas com os textos de Gabeira (2015) e de Gielow (2015). O artigo
de opinião de Di Franco (2015), embora tenha sido publicado no dia 16, foi escrito antes das
manifestações do domingo (15 de março de 2015). Entretanto, o jornalista expõe, de maneira
eufórica, sua expectativa para a manifestação do domingo:
Escrevo este artigo antes das manifestações marcadas para ontem, dia 15 de março.
Espero que tenham sido pacíficas, e não contaminadas por black blocs da vida e
grupos ideológicos interessados em algemar os sentimentos da sociedade e inibir
protestos democráticos legítimos. O que quer que tenha acontecido, amigo leitor,
ninguém conseguirá silenciar o grito de indignação do brasileiro honrado e
trabalhador, mas profundamente revoltado (DI FRANCO, 2015, p. A3, grifo nosso).

A euforização também estava presente no texto de Gabeira (2015, p. A2), que conotou
metaforicamente os protestos do dia 15 de março de 2015 como o “réveillon político de
2015”. Um diferencial do texto de Di Franco (2015) pode ser observado na construção
argumentativa baseada no páthos, isto é, nas paixões de seu auditório, no caso de seu leitor.
Para tanto, o jornalista utiliza o vocativo, como “amigo leitor” (DI FRANCO, 2015, p. A3), e
adjetiva o protesto daqueles que estão nas ruas como: “o grito de indignação do brasileiro
honrado e trabalhador, mas profundamente revoltado” (DI FRANCO, 2015, p. A3, grifos
nossos).
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Como dissemos, a revolta é uma das antessalas do percurso da cólera e pode anteceder
o percurso da vingança. Para a revolta ser deflagrada, deve haver, antes, um período de espera
que tenha sido frustrada, causando a indignação, pois aquele que deveria fazer algo esperado
não o fez. No editorial da Folha, a expectativa malfadada está descrita pelo actante narrador:
Pela segunda vez, recai sobre a presidente Dilma, democraticamente eleita em
outubro, o desafio de responder à mensagem das ruas. Perdeu, em 2013, a
oportunidade de apresentar alternativas de reforma política e administrativa capazes
de ao menos atenuar a impressão de descaso com os valores republicanos, de
preconceito contra vastos setores de opinião, de tacanhez e sectarismo partidários
que caracterizam sua gestão. O esmorecimento das manifestações de 2013 e a
apertada vitória petista nas urnas, legitimamente obtida em 2014, parecem ter
intensificado no Planalto um espírito de alienação, de insensibilidade, de
acomodamento político. A tal ponto isso se deu que o segundo governo de Dilma
parece ter-se iniciado já como se estivesse em seu ocaso. Nada apontou de novo,
nenhuma expectativa, nenhuma esperança, nenhum rumo (FOLHA, 2015a, p. A2,
grifos nossos).

De acordo com os segmentos destacados, o sujeito enunciador, projetado na voz do
narrador, encontra-se revoltado, visto que fora, em uma etapa anterior, um sujeito paciente
que acabou frustrado em seus anseios, convicções e aspirações. O sujeito destinado a fazer
algo compatível com as expectativas do cargo mandatário é, no excerto, discursivizado como
o ator Dilma Rousseff. O crer ser e o crer fazer são atribuídos pelo sujeito enunciador em
diálogo com suas formações ideológicas e discursivas afins que desvalorizam a atuação da
mandatária Dilma Rousseff. Isso se constata na voz delegada do narrador que, ao construir o
ator do enunciado Dilma Rousseff, descreve essa figura como aquela que nada fez do que era
esperado: “nada apontou de novo, nenhuma expectativa, nenhuma esperança, nenhum rumo”
(FOLHA, 2015a, p. A2).
O artigo de opinião de Di Franco (2015) compartilha, interdiscursivamente, do estado
passional da revolta. O percurso da revolta encontra recorrência, pois os dois sujeitos
enunciadores dos dois textos de gêneros distintos partilham, judicante e passionalmente, da
experiência de uma espera frustrada:
O governo Dilma Rousseff está agonizando. Isolada na sua arrogância, no
desgoverno provocado por sua incompetência, acuada pelos resultados evidentes do
maior estelionato eleitoral da nossa História, desmentida pela força dos fatos e dos
números, a presidente da República, só tem uma saída: a renúncia (DI FRANCO,
2015, p. A2, grifos nossos).

O crime de estelionato eleitoral não está previsto no Código Penal (BRASIL, 2013),
nem nas diretrizes normativas da Justiça Eleitoral (BRASIL, 2016). É, portanto, uma
construção discursiva do actante narrador do texto para disforizar o não fazer de um sujeito, o
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qual está discursivizado na figura de Dilma Rousseff. É também uma marca discursiva da ação
passional da revolta que se relaciona com outros sentimentos, como o de ressentimento e o de
indignação, dentre outros. Aristóteles (2000, p. 5), em seu estudo sobre a Retórica das
paixões, descreve que “as paixões são todos aqueles sentimentos que, causando mudança nas
pessoas, fazem variar seus julgamentos, e são seguidos de tristeza e prazer, como a cólera, a
piedade, o temor e todas as outras paixões análogas, assim como seus contrários”.
Conforme explica Nascimento (2013, p. 166), “a semiótica greimasiana,
complementando os estudos aristotélicos, procura explicitar, a partir de um texto, a
discursivização de uma paixão, flagrando como um sujeito, construído por um texto, foi
sensibilizado por uma paixão”. No cotejo do editorial com o artigo de opinião, ambos
publicados no dia 16 de março de 2015, o primeiro na Folha e o outro no Estado,
compreendemos que, embora apresentem sujeitos enunciadores distintos, eles compartilham
de algumas estratégias na construção do ator do enunciado manifestante de rua, bem como
estão sensibilizados pela revolta. Em ambos os casos, notamos uma euforização da
manifestação do dia 15 de março de 2015 – o caso mais notório é o texto de Di Franco (2015),
que, mesmo escrevendo anteriormente ao acontecimento do protesto, já o predica
euforicamente.
Outra semelhança constitui-se pela reiterada crítica ao governo, demonstrando que, em
uma etapa anterior do percurso passional, os sujeitos enunciadores desses dois textos foram,
narrativamente, um sujeito da espera. E suas expectativas e/ou reivindicações não foram
atendidas a contento. Daí a revolta se fortalecer, junto com outros afetos que compartilham
traços de malquerença.
No dia 23 de março de 2015, coletamos um editorial do Estado (ESTADO, 2015) e
um artigo de opinião da Folha (MOTA, 2015) para verificar se também há similitudes nesses
outros textos. Como são edições mais distanciadas temporalmente das manifestações dos dias
13 e 15 de março de 2015, elas apresentam um tom mais analítico da situação sociopolítica do
País. O editorial do Estado, com o título O PT e a imprensa ‘simpática’, traz como mote de
suas discussões o pronunciamento de Rui Falcão, então presidente do PT, que, segundo relata
o editorialista, “defendeu que o governo corte a verba de publicidade destinada a veículos de
comunicação que, no seu entender [de Rui Falcão], ‘apoiaram’ e ‘convocaram’ as
manifestações populares do último dia 15 [de março de 2015]” (ESTADO, 2015, p. A3). O
artigo de opinião, de autoria de Mota (2015, p. A3), intitulado O velho regime e a
manifestação, faz uma análise crítica das correntes ideológicas que surgiram durante as
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manifestações de junho de 2013, com “grupos esquerdistas de vanguarda”, “movimentos de
centro-direita” e suas influências nos protestos ocorridos em março de 2015.
Colocando lado a lado esses dois textos, torna-se pertinente a reflexão de Bakhtin
(2017) sobre como as influências extratextuais são absorvidas na e pela linguagem:
As influências “extratextuais” têm um significado particularmente importante nas
etapas primárias de evolução do homem. Tais influências estão plasmadas nas
palavras (ou em outros signos), e essas palavras são palavras de outras pessoas,
antes de tudo palavras de mãe. Depois, essas “palavras alheias” são reelaboradas
dialogicamente em “palavras minhas-alheias” com o auxílio de outras palavras
alheias (não ouvidas anteriormente) e em seguida nas minhas palavras (por assim
dizer, com a perda das aspas), já de índole criadora. O papel dos encontros, das
visões, das “iluminações”, das “revelações” etc. [...] (BAKHTIN, 2017, p. 68-69).

Bakhtin (2017) qualifica como de ordem extratextual, para a semiótica de linha
francesa, o que se examina como de instância interdiscursiva.106 Partindo desse pensamento
bakhtiniano, deduz-se que os Protestos de Março de 2015 são reelaborados pelo sujeito
enunciador de cada um desses textos. Isso ocorre desde o nível lexical – a partir de uma única
palavra – até o nível do discurso – em retomadas interdiscursivas e intertextuais. Por exemplo,
na perspectiva do editorialista, o termo simpática ganha outras conotações, pois, ao sair do
contexto de fala de Rui Falcão, o vocábulo passa a servir a outros campos do sentido, no caso
a predicar o veículo de comunicação que apoia o governo e seus comandos:
Para demonstrar a urgência de uma nova política de distribuição das verbas
publicitárias, Falcão argumentou que o clima beligerante contra Dilma e o PT levou
até mesmo a TV Record, segundo ele um veículo “simpático” ao governo, a
participar da suposta mobilização nacional por parte da imprensa para incitar os
protestos de rua – mas isso, disse Falcão, ocorreu somente em razão da “briga por
audiência”. O importante a se observar é que, ao mencionar a suposta existência de
veículos “simpáticos”, Falcão demarca o território em que o PT julga disputar a
guerra da comunicação: há os amigos e os inimigos. Aos primeiros, tudo; aos
segundos, a danação (ESTADO, 2015, p. A3).

O equivalente pode ocorrer com todo um fenômeno discursivo, como as Jornadas de
Junho de 2013. No artigo de opinião, Mota (2015) reinterpreta os protestos de junho de 2013:
O encontro nas ruas de duas correntes aparentemente novas da política brasileira
marcou o apogeu e deflagrou o súbito esvaziamento dos protestos de junho de 2013.
Fiorin (2008b, p. 181) esclarece esse ponto da seguinte maneira: “o discurso deve ser entendido como uma
abstração: uma posição social considerada fora das relações dialógicas, vista como uma identidade. Poder-se-ia
então acusar Bakhtin de considerar as relações dialógicas como exteriores ao discurso. Não, pelo contrário, o
enunciado (interdiscurso) não é um conjunto de relações intradiscursos (discurso, em Bakhtin). O interdiscurso é
interior ao intradiscurso, é constitutivo dele. Na comunicação verbal real, o que existem são enunciados, que são
constitutivamente dialógicos. O discurso é apenas a realidade aparente (mas realidade) de que os falantes
concebem seu discurso autonomamente, dão a ele uma identidade essencial. Entretanto, no seu funcionamento
real, a linguagem é dialógica”.
106
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No dia 20 daquele mês, uma turma diferente da que dera início às marchas saiu de
casa para reclamar e engrossou o caldo das multidões. Àquela altura, as
reivindicações e os métodos de mobilização de uma nova esquerda já haviam
alcançado notável penetração. Governantes constrangidos dobraram-se à força do
movimento e reduziram as tarifas do transporte público (MOTA, 2015).

Observa-se que a reelaboração das palavras alheias faz com que se tornem “palavras
minhas-alheias”, conforme Bakhtin (2017, p. 68) indica. Mais do que isso, tal processo tende
a monologizar essas palavras até que elas pareçam tornar-se anônimas. De acordo com
Bakhtin (2017, p. 69), é um “processo de esquecimento paulatino dos autores, depositários
das palavras do outro”:
A palavra do outro se torna anônima, apropriam-se dela (numa forma reelaborada, é
claro); a consciência monologiza-se. Esquecem-se também as relações dialógicas
iniciais com a palavra do outro: é como se elas fossem absorvidas, se infiltrassem
nas palavras assimiladas do outro (tendo passado pela fase das “palavras minhasalheias”). Ao monologizar-se, a consciência criadora é completada com palavras
anônimas. Esse processo de monologização é muito importante. Depois, a
consciência monologizada entra como um todo único e singular em um novo diálogo
(já com novas vozes externas do outro). A consciência criadora monologizada une e
personifica frequentemente as palavras do outro, tornadas vozes alheias anônimas,
em símbolos especiais: “voz da própria vida”, “voz da natureza”, “voz do povo”,
“voz de Deus” etc. Papel desempenhado nesse processo pelo discurso de
autoridade, que habitualmente não perde seu portador, não se torna autônomo
(BAKHTIN, 2017, p. 69-70, grifos do autor).

Para a semiótica não há palavras anônimas, pois, ao se enunciar, a enunciação se
enuncia, isto é, o enunciado pressupõe a enunciação (cf. GREIMAS; COURTÉS, 2008). O
que Bakhtin chama de externo, a semiótica e a Análise do Discurso, ambas de linha francesa,
problematizam, pois consideram a imanência transcendental, conforme explica Discini (2015,
p. 231-318). O ator do enunciado manifestante de rua sofreu um processo de reelaboração,
sem perder seus traços imanentes de ator coletivo.
A reelaboração ocorreu desde as primeiras publicações, mais próximas dos protestos,
até as que utilizam os fenômenos discursivos dos Protestos de Março de 2015, e das Jornadas
de Junho de 2013, como “palavras minhas-alheias” (BAKHTIN, 2017, p. 68). Por isso,
afirmamos que o ator coletivo manifestante de rua fortalece o processamento que monologiza
as relações dialógicas do contexto pragmático (VOLÓCHINOV, 1976). Essa reelaboração
monologizante ocorre até que as diversas e distintas relações dialógicas se tornem, como
prevê Bakhtin (2017, p. 69), “um todo único e singular em um novo diálogo (já com novas
vozes externas do outro)”. Esses mecanismos fazem com que se predomine o perfil
generalizado do ator coletivo manifestante de rua, em detrimento do personalizado, pois, cada
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vez mais, o ator do enunciado manifestante de rua perde autonomia e tende a cumprir um
ritual previsível – ficando mais próximo da discursivização do Tipo II, conforme o quadro 6.
O que pode ressignificar o ator coletivo manifestante de rua a favor do perfil
personalizado é o tom que o sujeito enunciador utiliza ao enunciá-lo na voz delegada do
actante narrador. Como explica Bakhtin (2017, p. 70):
O que importa é o tom, separado dos elementos fônicos e semânticos da palavra (e
de outros signos). Estes determinam a complexa tonalidade da nossa consciência,
tonalidade que serve de contexto axiológico-emocional à nossa interpretação (plena
e centrada nos sentidos) do texto que lemos (ou ouvimos), bem como, em uma
forma mais complexa, ao processo de criação (de geração) do texto.

O dito carrega consigo as maneiras de dizer. É o que demonstramos ao indicar os
processos de adjetivação, topicalização e derivação semântica das construções lexicais e
sintáticas de que o actante narrador fez uso. Esses são recursos que dão maior figuratividade e
densidade temática do ator do enunciado manifestante de rua, favorecendo o perfil
personalizado em detrimento do generalizado.
Além disso, o percurso passional da revolta foi recorrente nos textos analisados até
aqui, e segue inclusive nesses dois outros trechos, pois, como constatamos, o simulacro
patêmico influencia a construção do ator manifestante de rua:
Em flagrante estado de negação, Falcão atribuiu o enorme sucesso das
manifestações do dia 15 “exclusivamente” ao suposto trabalho da “grande mídia” –
responsável, segundo ele, por tirar as pessoas de casa e por inflar o número de
participantes. Com isso, o presidente do PT, bem como a maioria de seus pares,
parece ter se convencido de que nada há de errado no País, que tudo vai às mil
maravilhas e que, se não fosse a imprensa “golpista” a conclamar os brasileiros a se
manifestar, a população não teria ido às ruas (ESTADO, 2015, p. A3).
As eleições de 2014 promoveram o encontro entre o “velho regime” da política
brasileira e esses dois espíritos frescos surgidos nas ruas. Os partidos tradicionais
preponderaram, seja nas eleições majoritárias, seja nas proporcionais (MOTA, 2015,
p. A2).

No excerto do editorial do Estado, emerge um tom axiológico-emocional sarcástico
que polemiza a perspectiva do ator do enunciado Rui Falcão. Percebe-se isso pela separação
dos discursos, com o uso de aspas duplas (“exclusivamente”, “grande mídia”, “golpista”) e de
expressões explicativas, como em “segundo ele [Rui Falcão]” (ESTADO, 2015, p. A3). Há,
ainda, expressões irônicas: “parece ter se convencido de que nada há de errado no País, que
tudo vai às mil maravilhas” (ESTADO, 2015, p. A3). O tom axiológico-emocional sarcástico
leva à depreensão de revolta e do sentimento de indignação que constrói o discurso
apaixonado. Nesse excerto, as manifestações de 15 de março de 2015 perdem sua autonomia
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como “palavra alheia” (BAKHTIN, 2017, p. 68), carregada de relações dialógicas próprias, e
passam a servir como “palavra anônima” (BAKHTIN, 2017, p. 70), como enunciado quase
monológico – isto é, minimamente dialógico. Ambas, porém, são utilizadas para reforçar o
tom axiológico-emocional do sujeito enunciador projetado na voz do narrador, mas se fundem
nas relações dialógicas (re)criadas no e pelo enunciado do editorialista. Notamos que o ator
coletivo manifestante de rua faz parte, nesse caso, da polêmica midiática, de maneira
interdiscursiva.
No excerto do artigo de opinião de Mota (2015), as manifestações se tornam
inclinadas ao monologismo, uma vez que parecem perder sua autonomia em face do
recrudescimento da consciência criadora do autor, para o que utilizamos termos da filosofia
bakhtiniana (BAKHTIN, 2017; 2010a). Ocorre o que Bakhtin (2017, p. 70) anteviu em sua
reflexão: as manifestações de rua de março de 2015 e de junho de 2013 tornaram “vozes
alheias anônimas, em símbolos especiais: ‘voz da própria vida’, ‘voz da natureza’, ‘voz do
povo’ [...]”. Pode-se apreender isso quando o actante narrador diz: “esses dois espíritos
frescos surgidos nas ruas” (MOTA, 2015, p. A2, grifo nosso). A expressão nas ruas
representa uma contração da expressão nos protestos de rua, em específico os ocorridos em
março de 2015 e junho de 2013. Esse processo de significação é próprio do ato de linguagem,
pois ele (re)cria o parecer do sentido dos referentes do mundo natural. Semioticamente,
usamos a noção de parecer perder a autonomia, pois operamos entre o ser e o parecer do
sentido, conforme Greimas (2014, p. 143) explica:
Ora, o parecer do mundo natural, assim como o parecer de nossos discursos, é mais
frequentemente de ordem figurativa. As figuras do mundo têm uma dupla função:
como o parecer de sua “realidade”, nos servem de referente, intra ou extradiscursivo;
como figuras de linguagem, estão aí para dizer algo distinto delas mesmas. É esta
segunda dimensão figurativa que nos interessa: o discurso figurativo, uma vez
desreferencializado, está disponível e apto para se lançar em busca de significações
outras, anagógicas, de modo que o exercício do nível figurativo consegue criar, em
condições a serem determinadas, um novo “referente”, que é o nível temático.

Partindo da reflexão de Greimas (2014), em cotejo com a proposta bakhtiniana e
respeitando as diferenças epistemológicas dessas duas frentes teóricas, deduz-se que o tom
axiológico-emocional do sujeito enunciador, ao tomar a figura manifestante de rua como
referente intra ou interdiscursivo, pode processá-la em uma segunda dimensão que lhe atribui
outras significações. Reiteramos: o que Bakhtin (2017; 2010a) nomeia extradiscursivo,
definimos como interdiscursivo. Esse processo pode, inclusive, transformar essa figura em
um nível temático, como ocorreu no excerto selecionado de Mota (2015).
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O ator do enunciado manifestante de rua não é somente mais uma figura específica de
determinado contexto pragmático (VOLÓCHINOV, 1976) – primeira dimensão, segundo
Greimas (2014, p. 143). Pode-se compreendê-lo como um esquema actorial que se textualiza
de diversas maneiras, a depender do tom axiológico-emocional do sujeito enunciador –
segunda dimensão, conforme Greimas (2014, p. 143).
Inicialmente, cotejamos dois artigos de opinião, um da Folha e outro do Estado. Em
seguida, analisamos um editorial da Folha e um artigo de opinião do Estado. Depois,
comparamos um editorial do Estado e um artigo da Folha. Constatamos, por meio dessa
análise, que as relações intergenéricas (relativas aos gêneros do discurso) do editorial e do
artigo confirmam cenas genéricas distintas (cf. MAINGUENEAU, 2008).
Baseados nos excertos analisados, depreendemos que o ator coletivo manifestante de
rua surge do próprio processo de reelaboração das relações dialógicas nos textos, mantidas as
distinções entre as cenas genéricas do editorial e do artigo de opinião. Isso explica por que o
ator coletivo pode ser retomado interdiscursivamente da identidade mantida entre as
diferenças dos gêneros. Uma vez que o ator coletivo faz parte do dialogismo dos textos
(BAKHTIN, 2017), ele não pertence a um texto, a um gênero ou à parte de um discurso, mas
se relaciona à discursivização, ou seja, “consiste na retomada das estruturas semionarrativas e
na sua transformação em estruturas discursivas”, utilizando termos da semiótica francesa
(GREIMAS; COURTÉS, 2018, p. 146). Isso significa dizer que, com base no corpus coletado
e analisado, o ator coletivo manifestante de rua é coextensivo ao discurso jornalístico.

3.3 DA ESTRATIFICAÇÃO SOCIAL DA LINGUAGEM: FORÇAS CENTRÍPETAS
Se no tópico anterior, constatamos que o ator coletivo manifestante de rua está
presente na discursivização das estruturas semionarrativas, neste tópico propomos averiguar
em que outras etapas da geração do sentido o ator coletivo se prolonga. A análise do processo
de produção do discurso é solicitada, inclusive, por Greimas e Courtés (2008), no próprio
verbete discursivização, no Dicionário de Semiótica I:
Uma descrição satisfatória do processo de produção do discurso é, no estado atual
das investigações em semiótica [1979], uma tarefa que ultrapassa muito suas
possibilidades: assim sendo, nós pensamos que é preciso limitar-se a esboçar, em
suas linhas gerais, a economia geral desses processos, distinguindo, tanto quanto
possível, seus diferentes componentes, e isso na esperança de que análises parciais
se organizem em uma estratégia de conjunto, permitindo uma reformulação menos
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intuitiva das estruturas e das operações postas em jogo (GREIMAS; COURTÉS,
2008, p. 143).

Examinando o processo de produção do discurso, com base nas análises, procuramos
depreender as linhas gerais que reafirmam, desde as profundezas do discurso até a sua
manifestação textual, o ator coletivo. O ponto de intersecção continua sendo o ator do
enunciado manifestante de rua em textos de diversas manifestações (verbal, visual, sincrética
etc.). Para este tópico, selecionamos quatro reportagens, sendo duas da Folha (FAGUNDEZ;
TEIXEIRA, 2015; FOLHA, 2015b) e duas do Estado (ROSA, 2015; VENCESLAU;
CHAPOLA; HUPSEL FILHO, 2015).
Seguindo a sequência numérica proposta para o corpus deste trabalho, nomeamos o
texto a ser analisado de reportagem V, embora seja a primeira unidade do gênero reportagem,
neste capítulo, a abordar o fenômeno discursivo Protestos de Março de 2015. Com o título
“Protestos de Março: Atos rejeitam impeachment, mas criticam Dilma” (FOLHA, 2015b, p.
A4), foi publicada no caderno Poder, da Folha, no dia 14 de março de 2015, na página A4.
Figura 13 – Segmento verbo-visual do topo da reportagem V107

Fonte: Fotos de Denilton Dias/O tempo (acima, à esquerda), Jorge Hely/ Brazil Photo Press (abaixo, à esquerda),
Eduardo Anizelli /Folhapress (à direita) e segmento verbal de Folha de São Paulo (2015d).
A imagem possui recortes ampliados no anexo C.5.1 (p. 400) desta tese para maior legibilidade dos textos
que a compõem.
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Para compreender os diversos efeitos de sentido construídos na e pela diagramação
verbo-visual desse enunciado, separamos, em um primeiro momento, o segmento visual do
verbal. O texto pressupõe uma enunciação sincrética, pois, embora um mesmo texto possa ser
composto por diferentes substâncias do plano da expressão, quando estas estão
sincreticamente unidas, geram o efeito de uma homogeneização do plano do conteúdo
(FLOCH, 1985, 1986). Como ressalta Discini (2009c), o verbal e o visual podem se relacionar
de diferentes maneiras a depender da estratégia do sujeito enunciador:
A primeira [combinação entre a linguagem verbal e a visual] é a estratégia contratual, na qual
verbal e visual se ligam a uma única isotopia. O segundo tipo é a estratégica polêmica que
pode ocorrer, por sua vez, de duas maneiras. Na primeira delas, verbal e visual inauguram uma
segunda isotopia por complementaridade ou contraditoriedade. A outra forma de estratégia
polêmica é aquela em que verbal e visual se negam mutuamente (DISCINI, 2009c, p. 205).

Considerando essas relações, temos em vista compreender as estratégias do sujeito
enunciador na construção do sincretismo entre a linguagem verbal e a visual. Outro recurso
metodológico a ser aplicado, principalmente na análise do segmento visual, é a regra dos três
terços (SOUSA, 2002), semiotizada. Essa regra auxilia a identificar os pontos principais de
atração das imagens. A seguir, utilizam-se as categorias cromática (cor), eidética (formas e
volumes) e topológica (disposição espacial) propostas por Floch (1985, 2009).
Outro fundamento teórico-metodológico aplicado constitui-se em observar a dinâmica
no processo de actorialização. Sobre isso, Discini (2015a) propõe densidades e impactos de
presença que se dão baseados na aspectualização do ator, a qual ocorre pela atuação do
actante observador. A relação entre corpo/enunciação é desdobrada por meio desse actante.
Esse observador afiança um perfil judicativo próprio do sujeito, conforme proposta de Discini
(2015a).
Em relação à construção do ator coletivo, o actante observador tem papel fundamental,
visto que este, conforme aponta Discini (2015a, p. 47), articula um perfil judicativo do
“sujeito, agente ou preparado para agir”. Entendemos que, a depender da aspectualização do
ator, promovida pelo observador, o perfil judicativo deste pode ser modificado, pois o
operador desse processo é o actante-observador, uma vez que seu fazer interpretativo “recai
sobre outros actantes e programas narrativos, e não sobre ele mesmo [observador] ou sobre
seu próprio programa” (GREIMAS; COURTÉS, 2008, p. 348).
Quando observamos a figura 13, depreendemos que as três fotografias, de forma
global, têm fraca intensidade e duração efêmera, uma vez que o fenômeno dos Protestos de
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Março, realizados no dia 13 de março de 2015, são capturados de maneira fragmentada. Isso
significa que, em relação ao tipo de construção do ponto de vista, predomina nessa
reportagem a estratégia particularizante, conforme a proposta de Fontanille (1999).
De acordo com Fontanille (1999), retomar a construção do ponto de vista em um texto
não é o mesmo que examinar a perspectiva de um observador. Para o semioticista francês,
escolher um ponto de vista é instalar uma relação entre dois actantes: a fonte e o alvo. A fonte
é o sujeito perceptivo, e o alvo, o objeto percebido. O ponto de vista é depreendido na
interação entre esses dois actantes, ancorando o sentido no sensível, conforme a hipótese
tensiva de que o sensível rege o inteligível (FONTANILLE; ZILBERBERG, 2001). O
actante-observador, por sua vez, firma o sentido predominantemente no inteligível, baseado
no fazer cognitivo (GREIMAS; COURTÉS, 2008), mas também é constituído por densidades
e impactos de presença sensível, como defende Discini (2015a). Esses são alguns dos
parâmetros metodológicos que selecionamos para depreender a discursivização do ator
coletivo nas reportagens selecionadas.
A estratégia predominante que começamos a delinear nessa reportagem é a
particularizante, pois o sujeito perceptivo retoma o objeto percebido em algumas partes. Essas
partes ora ascendem, ora descendem em intensidade estética. Acompanhamos essa oscilação
nos diferentes planos fotográficos que compõem o segmento visual da figura 13. Com a
expressão facial dramática do manifestante de rosto pintado, enquadrada em primeiríssimo
primeiro plano (SOUSA, 2002), temos um acento tônico e impactante da imagem. Já com a
multidão em marcha nas ruas de São Paulo, capturada em plano geral (SOUSA, 2002), tem-se
o prolongamento sobre o eixo da extensidade, uma vez que a fotografia reconstrói
visualmente a cenografia do protesto.
No segmento visual da figura 13, composto pelas três fotografias, a categoria
cromática é construída por meio de um texto intensamente colorido, com destaque para as
cores vermelha e branca, que estão nas vestimentas e nas pinturas corporais do ator
manifestante de rua e seus respectivos adereços e objetos, como os balões. O vermelho é a cor
da bandeira do PT, que tem ao centro uma estrela branca108, e também a da Central Única dos
Trabalhadores (CUT), com a sigla do sindicato em letras centralizadas. Há um simbolismo

Em alguns Estados, como o Rio Grande do Sul, a bandeira do PT é tradicionalmente amarela, conforme
explica Azevedo (1997). O PT utilizou as cores amarela e verde – presentes na bandeira nacional do Brasil – em
alguns momentos de sua trajetória, por exemplo, na disputa presidencial de 1998 e na de 2014, conforme destaca
o jornalista Galhardo (2014).
108
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entre a cor vermelha e a categoria do plano do conteúdo que retoma, interdiscursivamente, os
temas e as figuras dessas duas organizações sociopolíticas.
Os temas e as figuras do PT e da CUT se homologam ao vermelho, pois,
historicamente, a bandeira vermelha é utilizada como um símbolo de luta em diversos
segmentos da sociedade: sindicatos, organizações sociais, movimentos de trabalhadores semterra, dentre outros. Contemporaneamente, é uma cor associada aos movimentos sociais que
se identificam à esquerda no espectro político (cf. GOHN, 2014b). Outra conotação social
atribuída ao vermelho é a de estar atrelado à corrente de pensamento do comunismo e do
socialismo, uma vez que essa cor foi fixada às bandeiras da República Popular da China e da
União Soviética.
Além disso, conforme explicam Chevalier e Gheerbrant (1990), o vermelho tornou-se
a cor emblemática dos movimentos de luta quando foi adotado pelos Jacobinos, durante a
Revolução Francesa, em 1789. No período da Comuna de Paris, as bandeiras francesas foram
recolhidas e, em seus lugares, foram hasteadas bandeiras vermelhas em sinal de protesto.
Anteriormente a isso, a cor estava associada ao radicalismo, pois, por volta do século XIII,
navios Normandos hasteavam fitas vermelhas para simbolizar que não fariam prisioneiros na
batalha, e essa prática prosseguiu até o século XVII. Outra simbologia da cor vermelha,
segundo Chevalier e Gheerbrant (1990), remete ao século XVII, quando cidades e castelos
eram invadidos e tremulava uma bandeira vermelha, significando uma bandeira de desafio,
isto é, de resistência aos ataques. Nesse caso, a bandeira vermelha se opunha à bandeira
branca, a qual, por sua vez, referia-se à rendição.
Considerando essa historicidade, em relação aos partidos políticos utilizarem a cor
vermelha, o interdiscurso emerge, mesmo que de maneira velada. E a própria corporeidade
figurativa dos manifestantes de rua retoma, interdiscursivamente, os sentidos dessa cor. Notase que a categoria cromática investe temática e figurativamente no corpo actorial do
manifestante de rua na figura 13.
Na categoria eidética, salientam-se os contornos e os volumes dos manifestantes em
sua marcha de protesto. Essa característica é principalmente observada na fotografia à direita,
que mostra a rua tomada pela multidão, pelos balões e pelas faixas de centrais sindicais,
organizações independentes e partidos políticos, dentre outros. As duas fotos à esquerda têm
contornos mais delineados, personificando os protestos por meio do enfoque de alguns de
seus participantes.
Na categoria topológica, percebemos que as fotos à esquerda figurativizam o ator
manifestante de rua no perfil personalizado, uma vez que isolam traços específicos de um
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único manifestante ou de um pequeno agrupamento. Já a foto à direita promove o perfil
generalizado, figurativizando o ator manifestante de rua como uma multidão. A disposição
espacial – em parceria com as duas outras categorias, a eidética e a cromática – auxilia a
distinguir e a comparar os dois modos distintos de figurativização do corpo do manifestante
de rua, os quais corroboram perfis diferentes do ator coletivo.
O título da reportagem V é “Protestos de Março: Atos rejeitam impeachment, mas
criticam governo Dilma” (FOLHA, 2015b, A4, grifo nosso). É um enunciado que constrói sua
argumentação por meio de uma conjunção adversativa. Como salienta Fiorin (2015, p. 260),
“os procedimentos argumentativos podem ser estudados como organizações discursivas” e,
como tais, “todos os argumentos de causalidade se organizam em um dos esquemas seguintes:
a implicação (se a, então b) e a concessão (a, embora b)”. Zilberberg (2011, p. 243) explica:
A importância da concessão é solidária à tensão própria aos modos de eficiência, ou
seja, à tensão existencial entre o sobrevir, sinônimo de contratempo para o sujeito, e
o pervir. Este último – na ausência de qualquer contraprograma inoportuno de
sobrevir – valida a confiança do sujeito em sua própria capacidade e nos recursos de
que dispõe. O sucesso do pervir tranquiliza o sujeito pela convicção de que o mundo
é justamente o “seu” mundo, onde têm lugar o cálculo e a previsão, enquanto a
irrupção do sobrevir lhe faz lembrar que uma “inquietante estranheza” pode se
manifestar, como um avesso que se pusesse à mostra. E é justamente a dimensão
fiduciária que talvez seja capaz de exibir o funcionamento semiótico da concessão.

O uso da conjunção adversativa no título remete de modo indireto a um sintagma
concessivo (ZILBERBERG, 2011) em que prepondera o “sucesso de um contraprograma,
conforme o caso, desastroso ou salvador para o sujeito” (ZILBERBERG, 2011, p. 244). Em
nosso caso, o ator do enunciado manifestante de rua, por um lado, é apresentado como o que
rejeitou o impeachment e, por outro, como aquele que criticou o ator governo Dilma. A
disforia sobre o ator governo Dilma se manteve, uma vez que o contraprograma – isto é, a
oposição judicativa à sua performance – continuou válida no perfil judicativo projetado sobre
o ator manifestante de rua – o qual foi lexicalizado e figurativizado como “atos” (FOLHA,
2015b, p. A4).
Como apontado por Zilberberg (2011), a dimensão fiduciária pode dar mais pistas do
funcionamento da concessão e de seus desdobramentos tensivos no texto. Quando a concessão
acontece, instaura-se um contraprograma, que, por sua vez, promove a entrada de um objetoacontecimento no campo de presença, e isso modifica a valoração dos traços negativos,
conforme explica o próprio Zilberberg (2011, p. 279):
Um objeto-acontecimento ingressa no campo de presença e aí se mantém como fato
singular, estranho. Seus traços negativos – assimétricos, intransitivos e sobretudo
inconexos – questionam a relatividade da extensidade, que prevê um pacto entre o
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“tudo se inter-relaciona”, demasiadamente vago, e a unicidade, demasiadamente
marcada. Esse momento é tendencialmente exclamativo e atualiza a sua resolução,
ou seja, a inversão dos traços negativos que, uma vez realizada, exigirá a
equanimidade, elemento tendencial da frase declarativa.

Compreendendo esse processo, Zilberberg (2011, p. 244) afirma que “o lugar
semiótico da concessão não é evidente, já que se situa no cruzamento da estrutura com o
valor”. A concessão altera as regras da rotina e dos conjuntos de signos ideológicos, isto é, os
“sintagmas implicativos, correspondentes a alguma doxa” entram em confronto com a práxis
enunciativa dos “sintagmas concessivos, apartados dessa mesma doxa” (ZILBERBERG,
2011, p. 243-244). É por isso que o semioticista francês argumenta que os sintagmas
concessivos promovem o crer no inacreditável/não crer no acreditável; enquanto que os
sintagmas implicativos estimulam o crer no acreditável/não crer no inacreditável.
Com isso, entende-se que o uso do argumento utilizado pelo enunciador-repórter opera
com o princípio da concessão. Na instância do enunciado, o ator manifestante de rua dos
protestos do dia 13 de março de 2015 parece rechaçar a proposta de impeachment da
presidente, mas é dito que ele não concorda plenamente com o ator governo Dilma. Como
foram construídos pelo narrador, os atos de protesto “criticam [o] governo Dilma” (FOLHA,
2015b, p. A4).
Na instância da enunciação, todavia, essa contraposição de ideias – não aceitar o
impeachment da mandatária e criticar o governo Dilma – incrustadas no fazer e no sentir do
ator manifestante de rua produz o efeito de sentido de que as crenças que ensejam os
protestos são contraditórias. Ao construir o ator do enunciado manifestante de rua e suas
crenças dessa maneira, o sujeito enunciador promove seus próprios valores.
Compreende-se que, no âmbito da enunciação, disforizam-se as crenças que embasam
o fazer do ator manifestante de rua em prol das crenças das formações ideológicas e
discursivas afins do enunciador-repórter. Para tanto, o estratagema do enunciador foi, no
enunciado, promover o contraditório das ações do ator manifestante de rua. Depreende-se,
assim, que se agencia valores na interface enunciado/enunciação por meio da figura actorial
do manifestante de rua.
O subtítulo que acompanha a manchete diz: “centrais sindicais e movimentos sociais
defendem presidente em 23 capitais” (FOLHA, 2015b, p. A4). Nesse segmento verbal, os atos
de protestos têm como protagonistas as “centrais sindicais e movimentos sociais”. Os
simbolismos observados nas três fotografias – entre a cor vermelha e os temas e as figuras do
PT e da CUT – confirmam-se nesse segmento verbal. Na perspectiva do narrador do texto, o
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ator manifestante pertence a esses grupos sociais ou estão afiliados aos seus conjuntos de
crenças. O narrador não expõe explicitamente sua dimensão fiduciária no dito, mas a reforça
nos subentendidos. Isso se observa pelo exame feito das marcas da enunciação no enunciado.
A remissão ao sintagma concessivo na construção da manchete realiza “a inversão dos traços
negativos que, uma vez realizada, exigirá a equanimidade, elemento tendencial da frase
declarativa” (ZILBERBERG, 2011, p. 243).
Depois de realizar o sintagma concessivo na manchete para disforizar as crenças
daqueles que foram protestar, o actante narrador, como voz delegada do enunciador, retoma a
frase declarativa, a qual é ressignificada tanto pelas fotos que a antecederam quanto pela
manchete. A neutralidade, a imparcialidade ou a equanimidade supostamente sugeridas pela
frase declarativa é um efeito de ilusão (parece, mas não é) no discurso jornalístico, pois os
semissimbolismos

do

texto

sincrético

(fotos/manchete/subtítulo)

demonstram

o

posicionamento do sujeito enunciador contrário aos protestos realizados no dia 13 de março
de 2015.
O segmento verbal que acompanha a manchete confirma essa interpretação. O
enunciado é composto por duas colunas de quinze linhas cada uma e está localizado logo após
a manchete que antecede o infográfico. Três excertos podem demonstrar como o sujeito
enunciador, na voz delegada do narrador, discursiviza o ator manifestante de rua:
Os manifestantes apresentam como bandeiras a defesa da Petrobras e da democracia,
dos direitos trabalhistas, da reforma política e da reforma agrária. Houve críticas ao
ajuste fiscal proposto por Dilma, que restringe o acesso a benefícios previdenciários
e ao seguro-desemprego.
[...]
As manifestações ocorreram em 23 capitais. Segundo estimativas da Polícia Militar,
elas mobilizaram pelo menos 26 mil pessoas. Segundo os organizadores, foram 170
mil pessoas. Em São Paulo, o Datafolha calculou que 41 mil pessoas participaram.
[...]
O Palácio do Planalto comemorou a ausência de incidentes nas manifestações desta
sexta. O temor do governo era que eventuais conflitos nas ruas dessem combustível
para os protestos convocados por grupos anti-Dilma para o domingo (15), em 66
cidades (FOLHA, 2015b, p. A4).

Na primeira parte do excerto, o ator manifestante dos protestos do dia 13 de março de
2015 caracteriza-se por promover a “defesa da Petrobras e da democracia, dos direitos
trabalhistas, da reforma política e da reforma agrária” (FOLHA, 2015b, p. A4). No início da
segunda oração desse primeiro parágrafo, o actante narrador optou pelo uso do verbo haver,
que é impessoal quando possui o significado de existir (CUNHA; CINTRA, 2013).
Compreendendo o contexto linguístico desse parágrafo, a associação entre o ator manifestante
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de rua que defende as bandeiras discriminadas na primeira oração e aquele que fez a crítica ao
“ajuste fiscal proposto por Dilma” (FOLHA, 2015b, p. A4), presente na segunda oração, é
feita por cooperação de informações contíguas. Esse é um recurso que o narrador utiliza para
predicar o ator manifestante sem necessariamente deixar marcas de seu tom volitivo-emotivo.
A segunda parte se conecta com a terceira. Na segunda parte, é apontada certa
divergência no número de participantes dos protestos do dia 13 de março do referido ano, mas
enfatiza que foram 23 capitais as participantes das manifestações. Na terceira parte, temos
outra construção. Destaca-se a paixão do temor por parte do ator Palácio do Planalto, que
retoma os temas e os valores do governo Dilma e seus partidários. O “temor do governo”
(FOLHA, 2015b, p. A4) é utilizado como mote para enunciar: “os protestos convocados por
grupos anti-Dilma para o domingo (15), em 66 cidades” (FOLHA, 2015b, p. A4). A relação
entre esses dois segmentos, que são também sequenciais na disposição do segmento verbal,
indica que os protestos do dia 15, na perspectiva do momento de enunciação do sujeito
enunciador desse texto, terão mais participação, uma vez que, como o narrador do texto já
indica, estão previstos em um maior número de cidades.
Esses resultados de análise da reportagem V apontam que o ator manifestante de rua é
discursivizado – seja visual, seja verbalmente – a partir das relações dialógicas assumidas e
operacionalizadas pelo sujeito enunciador. O corpo discursivo do ator coletivo manifestante
de rua é múltiplo, não somente por ser composto por diversos perfis de ator (por exemplo, os
que protestam no dia 13 não são os mesmos que foram às ruas no dia 15 do março de 2015),
mas, sobretudo, porque convoca e refuta relações (inter)discursivas presentes no enunciado.
As relações interdiscursivas, na perspectiva semiótica, correspondem ao que Bakhtin
(2010d) nomeia de relações dialógicas no seguinte excerto109:

A orientação dialógica é naturalmente um fenômeno próprio a todo discurso. Tratase da orientação natural de qualquer discurso vivo. Em todos os seus caminhos até o
objeto, em todas as direções, o discurso se encontra com o discurso de outrem e não
pode deixar de participar, com ele, de uma interação viva e tensa. Apenas o Adão
mítico que chegou com a primeira palavra num mundo virgem, ainda não
desacreditado, somente este Adão podia realmente evitar por completo esta mútua
orientação dialógica do discurso alheio para o objeto. Para o discurso humano,
concreto e histórico, isso não é possível: só em certa medida e convencionalmente é
que pode dela se afastar (BAKHTIN, 2010d, p. 88).

Conforme Fiorin (2008b; 2011a; 2016b), o conceito de dialogismo assume na filosofia bakhtiniana diversas
acepções, a depender das dimensões de discursividade e de textualidade consideradas. Desde o microdiálogo até
o grande diálogo, podem ser depreendidas distintas relações dialógicas entre os enunciados.
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As relações dialógicas são disputadas no enunciado concreto da reportagem de
diversas maneiras. Par a par com a noção de dialogismo, Bakhtin (2016a) propõe o conceito
de enunciado concreto que, em oposição ao termo oração, define a palavra viva, isto é, aquela
que está situada histórica, cultural e socialmente. É parte da comunicação humana. É diferente
da oração, que é uma palavra em estado de dicionário, isto é, fora dos usos das esferas de
atuação humana.
No enunciado concreto, o actante-observador cumpre um papel fundante na
aspectualização do ator manifestante de rua. Ele apresenta o ator do enunciado manifestante
de rua conforme um perfil judicativo, de acordo com o que Discini (2015a) prevê em sua
estilística discursiva. O perfil judicativo, como efeito de sentido do manifestante de rua, faz
parte da meta persuasiva do sujeito enunciador. O ator manifestante de rua viabiliza, dentro
de um programa de uso, os valores promovidos pelos contratos enunciativos, os quais
enraízam o programa de base de toda a narratividade. Portanto, a presença sensível e
inteligível desse ator é fortalecida pelas relações dialógicas que a figura do manifestante de
rua retoma.
Outras estratégias discursivas para construir esse ator manifestante de rua podem ser
verificadas na reportagem do Estado, editada também no dia 14 de março de 2015, tendo
como tema principal os protestos do dia anterior à publicação.
Figura 14 – Manchete da reportagem VI 110

Fonte: Estado (ESTADO, 2015, p. A4).

A reportagem VI foi publicada no caderno Política, na página A4 do jornal Estado.
Verifica-se, na figura 14, o cabeçalho do caderno, com uma fotografia do rosto do então
A imagem possui recortes ampliados no anexo C.6.1 (p. 403) desta tese para maior legibilidade dos textos que
a compõem.
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ministro da Advocacia-Geral da União, Luís Inácio Adams, acompanhada de uma pequena
nota emitindo a opinião do ministro, depois o lide e a manchete. O enunciado da manchete do
Estado não usa, como na reportagem anterior da Folha, uma conjunção adversativa para
afiançar seu posicionamento. A estratégia discursiva é outra.
A manchete constitui-se de uma frase declarativa, na qual o ator manifestante de rua é
figurativizado na casa do milhar (“reúnem milhares”) e sua localização não se resume às
capitais dos Estados, mas aos próprios Estados (“em 23 Estados”). O lide e a nota sobre a fala
do ministro Adams ressignificam a manchete, por isso a sua disposição topográfica, logo após
os dois elementos textuais, não deve ser desprezada como parte da estrutura composicional
desse enunciado jornalístico.
O lide traz em destaque a expressão: Planalto em crise. O enunciado que o segue
explica a causa da crise: “a dois dias dos protestos contrários ao governo, atos promovidos por
centrais sindicais, Movimento Sem Terra, União Nacional dos Estudantes são pacíficos e
mesclam pauta trabalhista, defesa da Petrobrás [sic111] e discurso de apoio à petista [Dilma
Rousseff]” (ESTADO, 2015, p. A4). Na nota sobre a declaração de Adams, é dito: “Sem
ruptura. Para Adams, Brasil vive ‘resquício da campanha eleitoral’” (ESTADO, 2015, p. A4,
grifo do autor). De acordo com as relações dialógicas desse enunciado, a voz que não está
mostrada é constitutiva do enunciado, pois se constrói em oposição ao que está sendo dito,
visto que a toda negação pressupõe-se uma afirmação: sem ruptura, isto é, a não ruptura
pressupõe a ruptura, como se subentende pela fala do ministro. É equivalente ao que acontece
no lide, ao afirmar que os protestos foram pacíficos – depreende-se, interdiscursivamente, que
em outros momentos eles foram violentos. O discurso que nomeia a violência é retomado de
maneira velada.
Por outro lado, de maneira explícita – em termos da Análise do Discurso, como
heterogeneidade mostrada (cf. AUTHIER-REVUZ, 1990) –, o dialogismo aparece nesses
enunciados quando o actante narrador desse texto retoma a fala de Adams, utilizando para
isso o recurso das aspas. Essa estratégia faz o enunciado de Adams se tornar um discurso
objetivado (BAKHTIN, 2010a), uma vez que o enunciado de outrem se torna objeto do
discurso do autor-criador. Outro momento em que o dialogismo é explicitado ocorre quando o
narrador topicaliza a expressão Planalto em crise na chamada do lide. Esse recurso mostra o

111
Embora o jornal tenha utilizado acento grave na composição Petrobras, esta não recebe acentuação, por ser a
junção das palavras Petróleo e Brasileiro e, portanto, não se aplica a essa composição a regra geral de
acentuação na qual se acentuam as oxítonas terminadas em “a” (CUNHA; CINTRA, 2013, p. 84-88).
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posicionamento discursivo do sujeito enunciador sobre os fatos do mundo que está
noticiando: sob o fazer saber de seu actante-narrador, o Planalto está em crise.
O entrecruzamento de vozes, veladas ou explícitas, demonstram que a formação social
da qual o enunciado jornalístico participa e integra promove distintas vozes, sobre as quais
exercem, sobretudo, as forças centrípetas. Sob a égide bakhtiniana, Fiorin (2016b, p. 34)
explica essas forças:
Numa formação social determinada, operam o presente, ou seja, os múltiplos
enunciados em circulação sobre todos os temas; o passado, isto é, os enunciados
legados pela tradição de que a atualidade é depositária, e o futuro, os enunciados que
falam dos objetivos e das utopias dessa contemporaneidade. Nela, atuam forças
centrípetas e centrífugas: aquelas atuam no sentido de uma centralização enunciativa
do plurilinguismo da realidade; estas buscam erodir, principalmente pela derrisão e
pelo riso, essa tendência centralizadora.

No Círculo de Bakhtin, o conceito de plurilinguismo não se restringe pura e
simplesmente à diversidade de línguas nacionais. Diferentemente disso, esse termo se refere à
diversidade de vozes discursivas – compreendidas, na filosofia bakhtiniana, como posições
que constituem os discursos nas e pelas relações dialógicas. É, portanto, uma característica
fundamental da concepção de linguagem para os pensadores do Círculo, em especial
Volóchinov (2017) e Bakhtin (2010a; 2010d). Portanto, o plurilinguismo se relaciona às vozes
sociais que estão presentes no espaço inter-relacional das línguas e é constitutivo do ato de
linguagem.
As forças centrípetas são aquelas que centralizam essas vozes, diminuindo a percepção
do plurilinguismo. Já as forças centrífugas fazem o processo inverso: elas expõem essas vozes
sociais, aumentando a percepção desse plurilinguismo. No discurso jornalístico, dominam as
forças centrípetas, apoiadas pela forte presença do perfil judicativo do actante-observador,
conforme Discini (2015a).
Nos enunciados analisados da nota, do lide e da manchete, depreende-se um
movimento promovido pelas forças centrípetas que centralizam a responsividade e a
responsabilidade dos enunciados em prol de um centro valorativo (BAKHTIN, 2010b). Tudo
é relatado conforme as restrições do gênero reportagem. Há uma centralização que vem do
narrador-repórter, que é, uma voz delegada pelo enunciador-jornal. Com isso, fortalece-se o
ator coletivo manifestante de rua, pois ele é construído e reiterado por esse centro valorativo,
mantido pelas forças centrípetas e promovido pelos contratos enunciativos. Por isso, os perfis
generalizado e personalizado do ator coletivo são utilizados, dentro de programas de uso, para
favorecer, como adjuvante, ou obstaculizar, como oponente, os valores que compõem o centro
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valorativo do sujeito enunciador em sua relação com as formações ideológicas e discursivas
afins.
No conjunto de imagens a seguir, compreende-se como o sujeito enunciador
discursiviza e materializa os protestos do dia 13 de março de 2015. Observamos, em
específico, como é construído visualmente o corpo discursivo do ator do enunciado
manifestante de rua no texto sincrético, o qual é composto por uma seleção de fotografias,
acompanhadas de legendas.
Figura 15 – Segmento verbo-visual da reportagem VI112

Fonte: Foto 1 de Tiago Queiroz/Estadão (à esquerda), foto 2 de Fabio Motta/Estadão, foto 3 de Edilson
Lima/Estadão, foto 4 de Peu Ricardo/Frame – Acervo do Estado (http://acervo.estadao.com.br).
A imagem possui recortes ampliados no anexo C.6.2 (p. 404) para maior legibilidade dos textos que a
compõem.
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No lado direito da reportagem VI, estão as quatro fotografias que compõem a figura
15, numeradas de 1 a 4, respeitando a ordem sequencial: na horizontal, da esquerda para a
direita; e na vertical, de cima para baixo. A fotografia 1 está localizada à esquerda e é a maior
das quatro imagens, pois, se compararmos às outras, ela tem altura e comprimento superiores
às das demais. A foto está em plano geral (SOUSA, 2002), focalizando uma parte extensa da
Avenida Paulista. A imagem destaca a bandeira do Brasil, carregada por diversos
manifestantes, em meio, a um aglomerado colorido, no qual também se sobressaem as cores
branca e vermelha dos balões com emblemas de entidades sindicais, como a CUT, e de
partidos políticos, como o PT. Como um todo, cria-se um efeito de sentido de objetividade,
uma vez que, quanto maior for a ilusão de afastamento produzida pelo enquadramento da
imagem, maior é a inteligibilidade: mais elementos são capturados e mais do quadro cênico da
mobilização popular é dado a ver ao enunciatário-leitor pelo fazer saber do actante narrador
em sua relação com actante observador.
Esses mecanismos de construção visual da fotografia 1 indicam um perfil de ator do
enunciado manifestante de rua. O ator é apreendido visualmente como uma multidão em
marcha, caracterizando-o no perfil generalizado, uma vez que ele congrega traços
homogeneizados e gerais de uma totalidade. Isso se apreende pela categoria cromática, no
predomínio do colorido sobre o monocromático. Há o destaque nesse colorido para o branco e
o vermelho que retomam, interdiscursiva e simbolicamente, temas e figuras de determinadas
entidades sindicais e do PT. Confirma-se o simbolismo cromático com o dito na legenda: “Em
São Paulo, na Avenida Paulista, sindicalistas se uniram a professores” (ESTADO, 2015, p.
A4, grifo nosso).
Na categoria eidética, a homogeneidade das formas e volumes é predominante, uma
vez que os contornos e os formatos dos corpos dos manifestantes estão borrados, fundidos,
visualmente, na composição de uma multidão. Na categoria topológica, sobressaem as redes
de tangentes oblíquas na actorialização da multidão que contrasta com os paralelismos
horizontais e verticais, constituindo o plano de fundo formado pelos grandes arranha-céus e
demais edificações da Avenida Paulista. Tem-se, portanto, um ator manifestante de rua que se
configura no perfil generalizado e confirma a influência das forças centrípetas, pois
figurativiza uma multidão que, em prol do todo, perde os traços e contornos dos corpos,
borrando os limites entre um manifestante e outro.
As fotos 2 e 3 situadas à direita possuem outras características. Elas aparecem em
planos fotográficos distintos. A fotografia 2 está em plano médio (SOUSA, 2002), capturando
uma parte do corpo de um manifestante e dando destaque para a sua gestualidade. Há, nessa
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imagem, o uso do sinalizador, que esfumaça em vermelho a cena, e uma bandeira
multicolorida, em que se pode ler, com clareza, a palavra Dilma, o número 13 e, com
dificuldade, deduz-se a sigla LGBT113 e a palavra voto. Nessa fotografia, o ator manifestante
de rua está sendo construído tematicamente na ordem dos agrupamentos específicos: sejam os
partidários do governo (como se depreende pelo predomínio da cor vermelha em suas
camisas), sejam certos grupos sociais, como os da comunidade LGBT, dos petroleiros e dos
sem-terra. Essa interpretação é corroborada pela legenda que afirma: “Petroleiros e sem-terra
comandaram manifestações no Rio de Janeiro” (ESTADO, 2015, p. A4, grifo nosso).
Na fotografia 2, é o perfil personalizado do ator coletivo manifestante de rua que está
sendo explorado. Diferentemente da fotografia 1, não é uma multidão homogeneizada em que
os corpos não se distinguem uns dos outros. Há um agrupamento de manifestantes em que os
corpos se diferem, e podemos observar gestos específicos de determinados sujeitos.
Na fotografia 3, a cor vermelha é reiterada nas vestimentas dos manifestantes
destacados, entre eles o ex-presidente da Petrobras, José Sérgio Gabrielli, que discursou na
cidade de Salvador-BA, como informa a legenda. Confirma-se, com isso, o ator manifestante
de rua construído no perfil personalizado, pois ele é constituído por meio de figuras
pertencentes a determinadas comunidades sociais; e os contornos e as especificidades dessas
figuras são delineadas na composição da fotografia. O plano fotográfico escolhido foi o
americano (SOUSA, 2002; WEBB, 2014), o qual captura a imagem do actante-sujeito dos
joelhos para cima, revelando suas expressões faciais e parte de seu cenário. Nessa
configuração, notamos o palestrante José Gabrielli durante o seu discurso, enquanto é ouvido
e fotografado, simultaneamente. Existem outros manifestantes ao seu redor e, dentre esses,
um fotógrafo que está com a câmera em punho, dirigida ao palestrante.
Comparando as três fotografias, verificamos que, se na segunda notou-se que grupos
específicos apoiavam os protestos do dia 13, a terceira dá a ver que essa mobilização também
foi dirigida por determinados agrupamentos sociopolíticos. A disposição das três, quando
inter-relacionadas na composição do texto sincrético, produz efeitos de sentido que indicam
um determinado posicionamento do sujeito enunciador. Nesse caso, o enunciador associa os
protestos do dia 13 com grupos sociais específicos.

Conforme Ramos (2005), a sigla LGBT está em uso desde os anos 1990, mas passou por modificações e
expansões, porque, outrora, era LGB (querendo dizer, Lésbicas, Gays e Bissexuais) e, em meados de 1980,
usava-se apenas gay para denominar qualquer orientação diferente da heterossexual. Desde a década de 1980, a
sigla sofreu adaptações em conformidade com os movimentos sociais pelo direito à diversidade sexual
emergentes em todo o mundo.
113
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A dedução se confirma na fotografia 4. Essa outra imagem retrata um grupo de
integrantes da CUT durante uma concentração na cidade de Recife-PE, conforme informa a
legenda. O plano fotográfico utilizado é o geral (SOUSA, 2002), pois esse enquadramento
tende a capturar o todo de uma cena. O ator manifestante de rua, nesse caso, não é tão
extensivo como o da fotografia 1, pois se resume a um pequeno agrupamento de pessoas que
carregam um barril com o emblema da Petrobras, cenografia que pode sugerir que o povo é o
dono da empresa brasileira – que é uma empresa de capital aberto.114
As fotografias 2, 3 e 4 conjuntamente constroem um perfil de ator coletivo diferente
do da fotografia 1 (cf. figura 15). Naquelas, diferentemente desta, predomina um perfil mais
personalizado. Ou seja, temos um ator coletivo com traços de identidade mais distintivos,
mais heterogêneos entre si e, visualmente, seus corpos se distinguem uns dos outros. O fazer
fazer do sujeito enunciador é perpassado por outras vozes sociais, no caso as dos petroleiros,
dos sindicalistas, dos professores, dentre outras. Na fotografia 1 domina o perfil generalizado,
que privilegia o todo em detrimento das partes. Por isso, nessa imagem, estão borrados os
limites entre os corpos dos manifestantes e a cena é capturada em um plano geral distante em
que o sujeito cognitivo-perceptivo está longe do objeto percebido (FONTANILLE, 1999).
Pela regra dos três terços, inferimos centros de atração do olhar diferentes em cada
uma das fotografias que compõem a figura 15. Constata-se essa diferença pela posição do
actante-observador nas imagens. Na foto 1, nosso olhar é direcionado para o centro da foto,
onde está a concentração dos manifestantes que compõem uma multidão que se alonga e
ocupa as duas vias da Avenida Paulista. Já na fotografia 2, nossa visão fixa-se na porção
inferior da cena, uma vez que os manifestantes são capturados de baixo para cima. Existem,
dessa maneira, dois actantes-observadores distintos no cotejo entre as fotografias 1 e 2: na
primeira, ele vê de cima e distanciado; na segunda, ele está embaixo e mais próximo. Na
fotografia 3, as laterais centrais da cena são as mais atraentes, sejam pelas cores mais quentes,
sejam pela maior nitidez dos contornos e formatos dos corpos. Nesse caso, o actanteobservador está frente a frente e mais próximo da cena. Na fotografia 4, a porção central é
novamente aquela que mais atrai a atenção do enunciatário-leitor, seja pelo contraste
cromático do barril com os trajes usados pelos manifestantes (azul marinho vs. vermelho),
A Petrobras é uma empresa de economia mista criada em 1953, isto é, uma sociedade anônima, cujo acionista
majoritário é o governo do Brasil (ou seja, a União). Desse modo, é uma empresa que recebe aportes financeiros
de entidades estrangeiras. Portanto, não é 100% brasileira, como se poderia supor pela ideologia ufanista
associada à história da indústria petrolífera no Brasil. Para maiores informações sobre essa temática, consulte
Dias e Quaglino (1993).
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seja pelo fundo mais vazado ao redor (preenchido vs. vazado). Nesse outro caso, o actanteobservador também está frente a frente com a cena, porém mais distante do que na fotografia
3.
Os diferentes posicionamentos do actante-observador demonstram que o sujeito
enunciador, de maneira global, capturou o fenômeno discursivo de diversos ângulos: mais
próximo, mais afastado; de cima para baixo, de baixo para cima, frente a frente; bem como
em diferentes planos fotográficos: plano geral, plano americano e plano médio. Esses recursos
utilizados pelo sujeito enunciador justificam a nossa interpretação de que a construção do
ponto de vista é arquitetada, nessa reportagem, por meio da estratégia acumulativa. Na
reconstrução do objeto percebido, o sujeito perceptivo o retoma em partes, as quais têm
duração mais alongada do que foi registrado na análise da reportagem V.
Comparando as três fotografias da reportagem V com as quatro da reportagem VI,
nota-se que, em relação ao verbal, as legendas destas são bem mais descritivas do que
daquelas e que temos, visualmente, mais imagens e mais recursos de figurativização do ator
manifestante de rua nestas do que naquelas. São, inclusive, perfis diferentes construídos para
o ator coletivo manifestante de rua. Essa configuração faz com que a inteligibilidade sobre o
fenômeno cresça na mesma medida em que mais recursos de discursivização são utilizados.
Parece, como prevê essa estratégia (FONTANILLE, 1999, p. 53), que o objeto percebido – no
caso, os protestos do dia 13 de março de 2015 – é dominado pela exaustividade das visadas do
sujeito enunciador.
Com isso, na enunciação sincrética da figura 15, o colorido é dominante na categoria
cromática. As cores prevalentes nas quatro fotografias são a vermelha e a branca que
aparecem, principalmente, nas camisetas e nos balões do ator manifestante de rua. Como
visto na reportagem anterior, essas cores compõem simbolicamente as bandeiras do PT, da
CUT e de outras organizações sindicais. Por isso não estão presentes nas vestimentas dos
corpos dos manifestantes de maneira aleatória, mas são reprodutoras do simbolismo.
Retomam, no plano da expressão, valores e temas dessas organizações sociopolíticas. O
sujeito enunciador, ao escolher mostrar esses agrupamentos e não outros, indica uma marca de
sua enunciação e denuncia sua seletividade sobre o fazer saber do fenômeno em questão. Com
isso, o repórter enfatiza a interferência e a influência dessas organizações (PT, CUT, dentre
outras) na participação popular dos protestos realizados no dia 13 de março de 2015.
Sobre a categoria eidética, examinamos os contornos que delineiam os corpos actoriais
dos manifestantes. Notamos que a fotografia 1 possui formas e volumes mais homogêneos,
enquanto nas fotos 2, 3 e 4 os formatos heterogêneos são predominantes. Na fotografia 1, não
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é possível separar um manifestante de outro, todos estão juntos, misturados. A
heterogeneidade é percebida nas fotografias 2, 3 e 4, pois, nessas imagens, os corpos dos
manifestantes podem ser distinguidos uns dos outros quanto mais próximos eles estão da
perspectiva do actante-observador, em diferentes graus de aproximação e angulação.
Comparando as quatro fotografias, deduz-se que o corpo do manifestante de rua é
figurativizado como mais homogêneo quanto mais distante ele estiver da perspectiva do
actante-observador. Os contornos e os limites de seu corpo vão se borrando e, então, não mais
se distinguem de seus pares. Desse modo, mais e mais o ator manifestante de rua se torna
multidão na mais ampla acepção do termo, como se observa na fotografia 1. Nesse caso,
predomina o perfil generalizado do ator coletivo manifestante de rua. De outro lado, quanto
mais próximo do prisma do actante-observador, o ator manifestante de rua se torna mais
heterogêneo, no sentido de que o corpo de um manifestante se distingue do de outro(s), como
se verifica nas fotografias 2, 3 e 4. Nesse outro caso, vigora, por sua vez, o perfil
personalizado.
Também investigamos se essas considerações se confirmam no segmento verbal que
acompanha as quatro fotografias. No artigo de Venceslau, Chapola e Hupsel Filho (2015), o
segmento verbal está situado à esquerda na diagramação da reportagem VI, distribuído em
duas colunas de 82 linhas cada. Destacamos três excertos – não sequenciais – da reportagem:
Nos discursos [dos manifestantes de rua] predominam a “defesa das instituições
democráticas”, a reforma política e o repúdio à “tentativa de golpe” e “à privatização
da Petrobrás[sic]”, além dos riscos ao pré-sal. Em bandeiras, cartazes e camisas viase mais frases como “Fica Dilma! Em defesa da democracia” e emblemas das
centrais do que pautas trabalhistas (VENCESLAU; CHAPOLA; HUPSEL FILHO,
2015, p. A4).
Golpismo. Com pauta unificada, as centrais sindicais defenderam a reforma política
como antídoto à corrupção. Muitos sindicatos e movimentos fizeram ataques à
“mídia golpista” e pediram sua regulamentação (VENCESLAU; CHAPOLA;
HUPSEL FILHO, 2015, p. A4, grifo dos autores).
“É um absurdo a tentativa de desestabilizar um governo eleito democraticamente”,
depôs o bancário Alex Norat, que compareceu à manifestação “como cidadão” e
empunhava um cartaz que dizia “Impitiman é meu zovo”. Ele chegou ao Parque
Treze de Maio, às sete horas, no início da concentração (VENCESLAU;
CHAPOLA; HUPSEL FILHO, 2015, p. A4).

Comparando o segmento verbal com o analisado na reportagem V, notam-se
diferenças expressivas no modo de enunciar a voz do outro do Estado em cotejo com o da
Folha. O uso de aspas pelo Estado é mais frequente do que nos trechos analisados da Folha.
“As aspas servem para demarcar o discurso do outro” (FIORIN, 2016b, p. 41). Com esse
recurso, o repórter quer manter distanciada a voz do outro, tornando-a objeto de seu dizer e
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não parte dele, conforme explica Bakhtin (2010a). Podemos separar, no primeiro excerto, os
pontos com os quais o enunciador concorda com o ator manifestante de rua daqueles de que
discorda ou não considera pertinentes. Basta, para isso, observar os segmentos em que o
enunciador, na voz delegada do narrador, utiliza as aspas. Portanto, seguindo esse raciocínio,
o narrador-repórter tende a concordar com a reforma política e os riscos ao pré-sal, enquanto
se distancia dos discursos que promovem a “defesa das instituições democráticas”, a
“tentativa de golpe” e a “privatização da Petrobrás[sic]” (VENCESLAU; CHAPOLA;
HUPSEL FILHO, 2015, p. A4).
No segundo trecho, também é possível aplicar esse raciocínio para depreender os
pontos com os quais o narrador-repórter concorda e aqueles dos quais discorda. Pode-se
observar que a expressão “mídia golpista” é parte do discurso do outro citado pelo jornal. Em
contrapartida, quando se afirma que os manifestantes pediram a regulamentação da mídia, não
é utilizado o recurso da citação, do destaque, como foi feito na palavra golpismo, do discurso
direto (debreagem de 2º grau) ou das aspas. Usa-se o discurso indireto. Comparando esses
dois momentos, pode-se inferir que o narrador-repórter não legitima a ideia de que a mídia
seja golpista, por isso separa esse discurso do seu por meio das aspas. Por outro lado, a voz
delegada do narrador tende a concordar que deva existir uma regulamentação para as mídias.
Por isso não usa aspas ou outros recursos para distanciar esse posicionamento do seu, e
prefere o discurso indireto. Conforme explica Fiorin (2016a, p. 65, grifos do autor), no
discurso indireto “não há uma debreagem interna, o que significa que o discurso citado está
subordinado à enunciação do discurso citante. Nele não há dois eu, mas há uma fonte
enunciativa que não diz eu (locutor), responsável por parte da enunciação de um eu”.
Quando o narrador-repórter quer afastar as vozes e seus respectivos valores, ele utiliza
mais recursos de separação e diferenciação de sua voz da de outra(s) no simulacro da narração
(narrador/narratário). Um exemplo disso é o uso de aspas. Todavia, quando ele se emparelha à
voz citada e seus valores, menores são as fronteiras entre a sua voz e o discurso do outro. Isso
ocorre em especial quando o repórter utiliza o discurso indireto, pois, como descreve Fiorin
(2016a), nesse processo os traços enunciativos da enunciação do interlocutor são apagados:
Como há uma única enunciação, que foi subordinada à enunciação do narrador, que,
assim, tornou-se um locutor, todos os traços enunciativos da enunciação desse
interlocutor são apagados. Dessa forma, os embreantes são referidos à situação de
enunciação do discurso citante; as interrogações, as exclamações, as interjeições e
outros elementos expressivos da enunciação do interlocutor devem ser eliminados,
porque, no texto, só existe a subjetividade do narrador. É o discurso citante que diz
qual a modalidade do discurso citado (FIORIN, 2016a, p. 65-66).
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No terceiro excerto, existe o movimento contrário. O actante narrador almeja afastarse o máximo possível da voz do ator manifestante de rua. Para isso, utiliza todos os recursos
que tem à mão a fim de separar a sua voz da voz do outro. Nesse processo, o narrador não
deixa de se posicionar, pois ele utiliza o discurso direto ao reproduzir as palavras do
manifestante Alex Norat para confirmar o seu posicionamento no discurso, mesmo que seja
pela força do contra-argumento. Como ressalva Fiorin (2016a, p. 65), o discurso direto não
reproduz o real, mas o efeito de sentido de realidade:
Observe-se que dissemos que o discurso direto tem a finalidade de criar efeitos de
sentido de realidade e não a de ser real. Com efeito, o discurso direto pode
reproduzir um discurso, criar um discurso nos textos ficcionais ou não, e alterá-lo.
Ademais, mesmo quando se reporta um discurso anterior, o discurso citado pode ser
deformado por uma entonação, uma contextualização, uma escolha do fragmento a
ser citado, etc. (FIORIN, 2016a, p. 65).

Ao dar voz ao bancário Alex Norat, o narrador-repórter faz uma seleção do que é dito
por esse interlocutor e somente dá a ver – no caso, a ler – o que pode contribuir para sua meta
persuasiva. A descrição do conteúdo do cartaz que Alex Norat empunhava ressignifica seu
pronunciamento anterior em discurso direto, pois, embora polêmico, o primeiro enunciado
demonstrava ser ponderado e condizente com o simulacro de cidadão, termo também
destacado pelas aspas. Todavia, tudo isso se contrapõe ao enunciado “Impitiman é meu zovo”,
que expõe um outro tom volitivo-emotivo para o ator Alex Norat: mais jocoso e mais
transgressor, seja para com as coerções da linguagem, seja para com os códigos de decoro e
de elegância que desaprovam a citação dos baixos corporais em situação de comunicação
formal (cf. RIBEIRO, 1991).
O uso de aspas para a expressão “como cidadão” ganha outros matizes e pode ser
interpretado como irônico, pois, na instância do enunciado, o narrador-repórter está
descrevendo o que o ator manifestante disse, como este se considerava e o que escrevera em
seu cartaz. Na instância da enunciação, todavia, o sujeito mostra que a ponderação do
manifestante é da ordem da ilusão/mentira (parece, mas não é), uma vez que este produz
outros enunciados que são estigmatizados socialmente segundo a norma culta do português e
que não estão em conformidade com os códigos de etiqueta e seus respectivos valores de
ponderação e justa medida (FIORIN, 1989).
Outro aspecto que pode ser destacado no terceiro excerto é que esse enunciado do
manifestante Alex Norat se contrapõe ao posicionamento discursivo do sujeito enunciador. Os
enunciados do sujeito Estado, bem como os da Folha, promovem, cada um à sua maneira, as
forças centrípetas. Prova disso, é que o espaço de autonomia do ator manifestante de rua é
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reduzido a quase nulo, frente à consciência criadora do sujeito enunciador – utilizando termos
bakhtinianos (BAKHTIN, 2010a).
O cartaz do ator Alex Norat parece fugir desse controle, pois dilacera as coerções de
ortografia da modalidade escrita da língua em favor da escrita da modalidade oral da língua,
bem como faz um recorte temático que não teme a repressão dos baixos corporais promovida
pela cultura ocidental, conforme uma ideologia judaico-cristã. Todavia, como demonstramos,
a voz delegada no narrador utiliza essa rebeldia do ator manifestante de rua como mote para
reafirmar as crenças dos próprios contratos enunciativos. É similar à estratégia utilizada na
manchete da reportagem V: faz o sintagma concessivo configurado na instância do enunciado
ser disforizado para, assim, na instância da enunciação, consolidar implicativamente os
valores promovidos pelo sujeito enunciador em sua relação com as formações ideológicas e
discursivas afins, as quais preveem um radicalismo na maneira de ser e habitar o mundo, em
oposição ao paradigma do conservadorismo que é a corrente ideológica de manutenção das
tradições e costumes.
Nessa reportagem, o ator coletivo manifestante de rua discursiviza, pelo menos, dois
perfis: o generalizado e o personalizado. As relações dialógicas participam da constituição
desses dois perfis, sobretudo por meio das forças centrípetas. Deduz-se, ainda, que o
enunciador utiliza, por meio da voz delegada do narrador, recursos linguísticos (aspas,
negação, dentre outros) e discursivos (discurso indireto, discurso direto, dentre outros) para
separar sua voz da do ator manifestante de rua, bem como a(s) de outro(s).
A reportagem VII foi publicada no dia 16 de março de 2015, no caderno Política do
Estado, na página A9. Eis a manchete da referida reportagem:
Figura 16 – Manchete da reportagem VII 115

Fonte: Rosa (2015, p. A9).

A imagem possui recortes ampliados no anexo C.7.1 (p. 407) para maior legibilidade dos textos que a
compõem.
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Um dos diferenciais dessa matéria em relação às outras duas já analisadas é o fato de
que esse texto jornalístico já havia passado tanto pelos protestos do dia 13 quanto os do dia
15, enquanto que as duas reportagens anteriores noticiaram os protestos do dia 13 e
projetavam os do dia 15. Na figura 16, destaca-se a chamada “Dia de Protesto. Reação do
governo” (ROSA, 2015, p. A9, grifo da autora)116. Em seguida, há a manchete: “Governo se
defende sob novo panelaço” (ROSA, 2015, A9). O lide vem logo abaixo explicando o que se
quis dizer com o termo panelaço: “Enquanto Eduardo Cardozo e Miguel Rosetto foram à TV
falar sobre os protestos, manifestantes batiam panelas em várias capitais” (ROSA, 2015, p.
A9). O conceito de panelaço não consta no VOLP (ACADEMIA BRASILEIRA DE
LETRAS, 2009), por isso a leitura do lide é necessária para compreender o que designa esse
termo.
O fenômeno do panelaço foi examinado por diferentes óticas no jornalismo brasileiro.
A interpretação dessa prática pelo viés do jornalista Leonardo Avritzer (2015), representante
do Carta Maior – portal de notícias criado em 2001, que se autodenomina “O Portal de
Esquerda” (CARTA MAIOR, 2015) –, é um exemplo:
As panelas estão sendo batidas no Brasil com um significado principal, a interdição
da fala do outro. Começando no dia 08 de Março e alcançando o mês de Maio
quando o programa do Partido dos Trabalhadores foi exibido na T.V., o recado da
classe média brasileira é claro: não estamos dispostos a ouvir nenhum discurso que
venha do governo ou do PT. Esta interdição da fala se articula perfeitamente com
outros episódios “espontâneos” que assistimos nos últimos meses: a agressão ao exministro da Fazenda no Hospital Albert Einstein em São Paulo no qual ele foi
instado a procurar o SUS ou a agressão ao ex-ministro Eliseu Padilha em São Paulo
acusado de desperdiçar dinheiro no Mais Médicos. Em todas estas situações
observamos o mesmo fenômeno expresso por uma classe média que veicula a
seguinte mensagem: não queremos ouvir e não queremos conviver com pessoas que
apoiam o governo ou o Partido dos Trabalhadores. Vale a pena refletir o significado
da mensagem (AVRITZER, 2015).

Deduz-se que o significado do termo panelaço é amplo. Comparando a interpretação
dada por Rosa (2015) e a de Avritzer (2015), notamos certa similitude, embora suas
ideologias e axiologias sejam distintas. Na perspectiva de Rosa (2015), o panelaço se dirige
ao governo e este se defende. Na visão de Avritzer (2015), o bater das panelas é da classe
média que quer dizer: “não estamos dispostos a ouvir nenhum discurso que venha do governo
ou do PT”. As diferenças entre esses dois enunciadores estão no interdiscurso que eles
retomam para apoiar seus próprios discursos. É isso que se apreende ao se analisar os demais
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A repórter da reportagem VII, do Estado, é Vera Rosa (2015).
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segmentos verbo-visuais que Rosa (2015) produz a fim de afiançar e promover seu dizer, isto
é, seu fazer saber.
Para além da porção central dessa reportagem, na qual está a matéria de Rosa (2015),
encontram-se outros textos que trazem informações anteriores e também concomitantes ao
fenômeno dos Protestos de Março. Por meio desses outros enunciados e de suas relações com
o todo – isto é, a reportagem VIII – observamos como o enunciador construiu o sentido nesse
texto. Considerando que o texto não é a soma das partes, mas o todo de sentido (GREIMAS;
COURTÉS, 2008; FIORIN, 2016a), a análise das partes por meio de suas inter-relações é um
recurso metodológico que utilizamos. São examinados os enunciados na ordem em que eles
aparecem, na leitura de cima para baixo.
No segmento verbo-visual que sucede a manchete, encontramos uma cronologia
composta por duas imagens e cinco enunciados verbais.
Figura 17 – Cronologia proposta na reportagem VII 117

Fonte: Fotos de Dida Sampaio/Estadão (01/01/2015) e Marcelo Sants/Frame (08/03/2015); segmentos verbais de
Rosa (2015, p. A9).

Na figura 17, cada segmento verbal um retrata um momento datado e nomeado, a
saber: (a) 26 de outubro de 2014, intitulado Reeleição; (b) 7 de fevereiro de 2015,
A imagem possui recortes ampliados no anexo C.7.2 (p. 408) para maior legibilidade dos textos que a
compõem.
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Popularidade; (c) 8 de março de 2015, Panelaço; 9 de março de 2015, “3º turno”; 15 de
março de 2015, Protestos. A cronologia chama-se Da reeleição aos protestos (ROSA, 2015,
p. A9). Ela apresenta duas fotografias, situadas espacial e temporalmente em lugares e
momentos diferentes da história recente do Brasil.
A primeira fotografia se refere ao momento de posse da reeleição de Dilma Rousseff.
A segunda imagem ilustra os primeiros panelaços ocorridos no dia 8 de março de 2015, os
quais aconteceram novamente em outros momentos até a manifestação do dia 15 do mesmo
mês. Sobre os planos fotográficos dessas duas imagens, a primeira, à esquerda, está em plano
médio, e a segunda, à direita, em plano americano. O plano médio está mais próximo do que o
plano americano, por isso consegue-se identificar mais traços da figura do que do fundo.
Enquanto isso, no plano americano, o inverso decorre: os traços do fundo estão mais
destacados do que os da figura. Na primeira imagem, o actante-observador está mais próximo
do que na segunda, o que se confirma nos diferentes planos fotográficos construídos em cada
fotografia.
Entre as duas fotografias, e no cotejo com o título da cronologia, encontram-se alguns
contrastes. Na primeira fotografia, à esquerda, em paralelo ao enunciado da reeleição, há um
acento do sensível em que a paixão da alegria está figurativizada pelo sorriso vitorioso da
candidata que toma posse de seu segundo mandato, simbolizado pela faixa presidencial.
Comparando a segunda fotografia e o segmento verbal aos protestos, deduz-se que aconteceu
uma passagem da euforia à disforia. A revolta se instaurou. O fazer fazer do manifestante é
sensibilizado, juntamente com a moralização negativa do ator Dilma Rousseff. Essa
moralização se manifesta quando o narrador-repórter descreve a queda da popularidade da
presidente apenas dois meses depois de sua reeleição: “O governo da presidente Dilma
Rousseff é avaliado negativamente por 44% dos entrevistados, segundo pesquisa Datafolha”
(ROSA, 2015, p. A9).
Após a leitura dessa cronologia, infere-se que houve uma direção contrária do sensível
durante a ocorrência dos Protestos de Março. Juntamente com um aumento do inteligível, o
ator manifestante de rua dirige-se a uma forte moralização disfórica sobre o ator Dilma
Rousseff. Essa moralização negativa o leva a protestar. O ato de protesto encerra a cronologia
construída pelo repórter, como se observa na descrição realizada em tom grandiloquente:
“Dilma é alvo de protestos em 25 Estados e no Distrito Federal. Em São Paulo, a Polícia
Militar estima público de 1 milhão na Avenida Paulista” (ROSA, 2015, p. A9, grifos nossos).
As vozes desse enunciado estão todas centralizadas pelo dizer do sujeito enunciador, o
qual, por meio de forças centrípetas, faz convergirem fotografias, fatos, dados e demais
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informações para o seu centro de valoração. Com isso, aumentam-se reciprocamente a
presença sensível e inteligível dos argumentos contrários a essa maneira de perceber e
predicar o mundo natural, conforme os termos semióticos (FONTANILLE; ZILBERBERG,
2001). Sob a égide da filosofia bakhtiniana, “essas forças são as forças da unificação e
centralização do mundo verboideológico” (BAKHTIN, 2015, p. 39). As forças são o
contraponto do plurilinguismo (BAKHTIN, 2010c), porque lhe impõem certos limites, que,
por sua vez, asseguram “certo maximum de compreensão mútua e se cristaliza na unidade
real, embora relativa, da linguagem falada (do dia a dia) com a linguagem literária, com a
‘linguagem correta’” (BAKHTIN, 2015, p. 40).
É nesse momento que o ator coletivo manifestante de rua se confirma com primazia
no processo de discursivização. O ator do enunciado manifestante, nesse caso, é adjuvante dos
valores promovidos dos contratos fiduciários enunciativos, pois ele valida com seu fazer fazer
– com o panelaço e o protesto de rua na Avenida Paulista – o mal-estar sentido pelo sujeito
enunciador. O mal-estar se nota na composição das fotografias com os segmentos verbais na
cronologia, reproduzida na figura 17. Enuncia-se disforicamente o ator Dilma Rousseff e, para
isso, a performance do ator manifestante é fundamental. É seu gesto de bater as panelas que
demonstra o destronamento que tem um resíduo carnavalesco, conforme Bakhtin (2010a).
A coroação oficial, em termos bakhtinianos, inicia-se no sorriso triunfal da reeleição,
figurativizado na fotografia à esquerda, e o marco do destronamento carnavalesco é o
panelaço. O pronunciamento do dia 9 de março de 2015, reproduzido pelo narrador-repórter
no segmento verbal, aponta que esse destronamento é previsto pelo ator Dilma Rousseff: “a
eleição acabou, e não pode haver um 3º turno das eleições, a menos que se queira fazer uma
ruptura democrática” (ROUSSEFF apud ROSA, 2015, p. A9, grifo nosso). Bakhtin (2010a,
p. 122) explica:
A cosmovisão carnavalesca é dotada de uma poderosa força vivificante e
transformadora e de uma vitalidade indestrutível. Por isso, aqueles gêneros que
guardam até mesmo a relação mais distante com as tradições do sério-cômico
conservam, mesmo em nossos dias, o fermento carnavalesco que os distingue
acentuadamente entre outros gêneros. Tais gêneros sempre apresentam uma marca
especial pela qual podemos identificá-los. Um ouvido sensível sempre adivinha as
repercussões, mesmo as mais distantes, da cosmovisão carnavalesca.

Por mais apartada que seja a relação, é possível depreenderem-se leves traços
simbólicos da cosmovisão carnavalesca nas tradições do sério-cômico. O discurso jornalístico
não está isento desses traços, nem mesmo o pronunciamento oficial reproduzido da então
presidente. Subentende-se que, pela expressão ruptura democrática, a mandatária queria dizer
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a realização concreta do impeachment. O efetivo acontecimento desse ato simbolizaria o
destronamento oficial. Como naquele momento isso ainda não havia acontecido, o que
decorreu no bater das panelas foi um destronamento simbólico. Estamos no âmbito do
jornalismo contemporâneo, que, apresenta nessas circunstâncias, um efêmero traço de
carnavalização (BAKHTIN, 2010a).
A coroação durante o panelaço é a do próprio ator manifestante que, ao sair para suas
janelas e sacadas, troca de papel. De público-expectador e ouvinte da mandatária, torna-se
porta-voz e executor de seu destronamento. Utiliza a panela como cetro/coroa e proclama a
descoroação simbólica da regente. Para isso, despoja-a de seus valores de figura pública de
respeito e autoridade. Isso se percebe pela descrição que o narrador-repórter faz do panelaço:
“[...] as pessoas batem panelas e gritam palavras de baixo calão contra a presidente” (ROSA,
2015, p. A9, grifo nosso).
O repórter centraliza as vozes do texto enquanto que o ator coletivo manifestante
constrói um centro paralelo. O centro paralelo de foria surge pontualmente quando o ator
coletivo parece ganhar autonomia, tendendo para o perfil personalizado. Quanto mais está
figurativizado no perfil generalizado, mais é objeto do dizer do narrador repórter – em termos
próprios da filosofia bakhtiniana, mais monologizado. Por outro lado, quanto mais
personalizado, mais se firma como um centro paralelo de forças, o qual é confirmado pelo
interdiscurso que o ator coletivo retoma.
Em seguida a esse segmento verbo-visual, a reportagem VII apresenta o artigo de Rosa
(2015), composto por quatro colunas, de 35 linhas cada. Três excertos deslindam o
posicionamento discursivo assumido pelo repórter:
A presidente Dilma Rousseff avalia que os atos de ontem são mais graves para seu
governo do que as manifestações de junho de 2013, quando milhões foram às ruas
por vários dias seguidos (ROSA, 2015, p. A9).
Enquanto os ministros da Justiça, José Eduardo Cardozo e da Secretaria Geral da
Presidência, Miguel Rossetto, davam entrevista ontem ao vivo, para avaliar os
protestos, um ruidoso panelaço era ouvido à noite em São Paulo, Rio, Belo
Horizonte, Brasília, Salvador e Curitiba (ROSA, 2015, p. A9).
Autocrítica. Rossetto e Cardozo foram escalados por Dilma para falar após reunião
mantida por ela com ministros da coordenação política, no Palácio da Alvorada. No
encontro, Dilma se mostrou assustada com a “consistência” das [sic] atos de ontem e
disse, segundo apuração do Estado, que o governo fará uma autocrítica e terá uma
agenda de “mais diálogo” com a sociedade (ROSA, 2015, p. A9, grifo da autora).

O primeiro excerto traz uma comparação entre os Protestos de Março de 2015 e as
Jornadas de Junho de 2013 que o narrador-repórter faz, baseado no discurso reportado do ator
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Dilma Rousseff. O que demarca o posicionamento do enunciador, ao retomar o discurso de
outrem por meio da voz delegada do narrador, é o uso da oração subordinada adverbial de
tempo no final do período. Esse tipo de oração subordinada, mais do que atribuir
linguisticamente um tempo ao que foi retomado – como se poderia supor pela conjunção
quando –, dá características sensíveis ao fenômeno Jornadas de Junho de 2013. Faz com que
as dimensões dos Protestos de Março sejam ampliadas sensivelmente graças às proporções
das manifestações de junho de 2013 que levaram “milhões [...] às ruas por vários dias
seguidos” (ROSA, 2015, p. A9). O sujeito enunciador vincula o momento presente da
enunciação aos fatos rememorados de performances anteriores do ator manifestante para
reforçar e promover seu posicionamento discursivo.
O segundo excerto traz uma adjetivação que aponta para o acento sensível do narrador
sobre o seu fazer saber. Quando o narrador diz que, durante a fala dos ministros, ouviu-se “um
ruidoso panelaço” (ROSA, 2015, p. A9), mais do que informar o ocorrido, ele se posiciona,
pois desperta sensações em seu narratário a fim de que este entre em conjunção com sua
valoração de mundo: a disforia sobre o governo Dilma Rousseff.
No terceiro excerto, o narrador afirma, em discurso indireto, que “Dilma se mostrou
assustada” (ROSA, 2015, p. A9), utilizando, para confirmar, o recurso das aspas a fim de
indicar o motivo do seu susto: “a ‘consistência’ das[sic] atos de ontem [15/03/2015]”. Essa
separação da voz do outro da própria voz não é aleatória. Ela é usada para reforçar
sensivelmente o que é dito.
No segmento verbo-visual que segue o artigo de Rosa (2015), dois paralelos são
retomados interdiscursivamente: a repercussão internacional dos atos do dia 15 de março de
2015 em seis portais de notícia (The New York Times; The Wall Street Journal; The
Guardian; BBC; La Nación; El País)118 e uma retomada histórica que relembra manifestações
populares de grande porte ocorridas desde 1984, com as Diretas-Já, até 2013, e com as
Jornadas de Junho. Seguem esses dois paralelos que fecham a reportagem VIII119:

Embora estejamos analisando a versão impressa dos periódicos Estado e Folha, nesse caso, a versão impressa
convoca os discursos das versões digitais de outros veículos de informação.
119
Existe, à direita do artigo de Rosa (2015), dois enunciados que não serão analisados nesta tese, a saber: uma
menção a uma mensagem enviada pelo, então, vice-presidente Michel Temer em uma rede social (Twitter) e
uma análise de autoria do cientista político Marco Antonio Teixeira. Embora não acolhamos esse material em
nossa análise, apresentamo-lo em tamanho ampliado no anexo C.7.4 (p. 410). A exclusão destes dois enunciados
se deve à não correspondência à voz do sujeito enunciador presente nos demais segmentos verbo-visuais
estudados, fugindo, portanto, ao escopo de análise que deslindamos ao longo dos excertos e das figuras
selecionados na reportagem VIII.
118
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Figura 18 – Paralelos discursivos da reportagem VII120

Fonte: Fotos de Lindauro Gomes/Estadão (abaixo, à esquerda), de Ari Vicente/Estadão (acima, à direita) e
segmentos verbais, infográfico e demais imagens do Estado (ROSA, 2015, p. A9).

A figura 18 é composta por dois conjuntos de textos sincréticos. Um é intitulado
Repercussão e possui seis imagens que reproduzem a página principal de seis portais
internacionais de notícias. Junto com as seis reproduções imagéticas dos jornais
internacionais, o segmento Repercussão expõem o nome, o país de origem e aborda em
parágrafo único uma notícia relacionada ao fenômeno Protestos de Março de 2015, que fora
publicada no veículo de referência.
O segundo conjunto de textos é nomeado Para lembrar, composto por duas
fotografias que retomam visualmente dois marcos históricos dos movimentos sociais
brasileiros: a imagem à esquerda mostra a Marcha dos 100 mil, na qual grupos de oposição –
em 1999, em Brasília-DF – se colocaram em protesto contra as políticas implementadas pelo
governo de Fernando Henrique Cardoso; e a imagem à direita, o movimento de rua em prol do
impeachment de Fernando Collor de Melo, ocorrido em 1992, no Vale do Anhangabaú, em
São Paulo-SP.
A imagem possui recortes ampliados no anexo C.7.5 (p. 411) para maior legibilidade dos textos que a
compõem.
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As seis imagens e as duas fotografias possuem todas o mesmo plano fotográfico: o
plano geral (SOUSA, 2002). Esse plano tem como objetivo capturar senão o todo de uma
cena, pelo menos a maior parte dela. Por conseguinte, ele estimula o efeito de sentido de
objetividade, pois dá a ver ao enunciatário-leitor informações contextuais da cena. Com isso,
aumenta-se a inteligibilidade sobre o fenômeno. A figurativização dos corpos dos
manifestantes nas duas fotografias está mais próxima do perfil generalizado do que do
personalizado, visto que as categorias cromática, eidética e topológica favorecem o colorido
que não distingue os corpos, os quais, por sua vez, também não são diferenciados pelos seus
contornos e formatos, que têm seus limites borrados. O raro delineamento entre os corpos
demonstra que a rede de tangentes oblíquas e a homogeneidade das formas e volumes
preponderam. Essa configuração caracteriza o perfil generalizado na construção do ator
coletivo manifestante de rua, projetado pelo e no enunciado, baseado nas escolhas
enunciativas relativas à enunciação sincrética do texto.
Ao serem observadas as imagens e as fotografias em cotejo com os segmentos verbais
que as acompanham, verifica-se que a estratégia de construção do ponto de vista
predominante nesse segmento verbo-visual, bem como em toda reportagem VII, é a
englobante, utilizada para retomar o maior número possível de informações sobre o fenômeno
e suas inter-relações. O repórter, como sujeito perceptivo, não se contenta em apenas
descrever e analisar o objeto percebido, os Protestos de Março de 2015, na ótica do
jornalismo brasileiro, mas ele utiliza outros pontos de vista da imprensa internacional (The
New York Times; BBC; La Nación, dentre outras). Esse mesmo sujeito perceptivo retoma os
fatos que antecederam a emergência do objeto percebido. Descreve-os em uma linha temporal
que se encontra na textualização do segmento verbo-visual Cronologia.
O narrador-repórter, no papel de sujeito perceptivo empenhado em capturar todas as
facetas do objeto percebido – como prevê a estratégia englobante –, revisa, no segmento Para
lembrar, diferentes episódios históricos das mobilizações populares no período brasileiro de
redemocratização. Para tanto, em seu enunciado, são construídas distintas temporalidades e
espacialidades, e realizadas diferentes actorializações do manifestante de rua:
 Movimento pelas Diretas-Já: “Em 1984, a maior manifestação em São Paulo
do movimento pelas Diretas-Já reuniu 400 mil pessoas, segundo o Datafolha”
(ROSA, 2015, p. A9).
 Manifestações em prol do impeachment de Collor: “Em 1992, outra grande
mobilização ocupou o Vale do Anhangabaú, no centro da cidade [de São
Paulo], em defesa do impeachment do então presidente Fernando Collor. Os
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organizadores falaram em 1 milhão de presentes, mas o Datafolha contou 70
mil manifestantes” (ROSA, 2015, p. A9);
 Marcha dos 100 mil: em 1999, em Brasília, “o número de manifestantes,
porém, não chegou aos 100 mil esperados pelos organizadores; foram 75 mil,
segundo o instituto Datafolha, ou 40 mil, nos cálculos da Secretaria de
Segurança Pública do governo do Distrito Federal” (ROSA, 2015, p. A9);
 Período do governo de Luiz Inácio Lula da Silva: de 2002 a 2010, no Brasil,
“foi o único presidente da história recente do País a não enfrentar
manifestações de massa contra seu governo” (ROSA, 2015, p. A9);
 Jornadas de Junho: “Em 20 de julho de 2013, São Paulo vivenciou o auge dos
protestos: cerca de 110 mil pessoas ocuparam a Avenida Paulista, segundo
medição feita pelo instituto Datafolha” (ROSA, 2015, p. A9);
Nessa retomada dos diversos momentos históricos, o narrador-repórter associa a maior
ou a menor importância da mobilização popular pela contagem numérica de atores
manifestantes de rua: quanto mais manifestantes nas ruas, maior a mobilização e seu grau de
significância. O posicionamento se comprova quando o narrador-repórter contrasta diversas
fontes de contagem do número de manifestantes. Em geral, o resultado divulgado pelos
organizadores é emparelhado ao dos institutos, como o Datafolha, e dos órgãos públicos,
como Secretaria de Segurança Pública do governo do Distrito Federal. Nessa construção
discursiva, o ator manifestante de rua é construído no perfil generalizado do ator coletivo,
pois o narrador-repórter se vale de traços mais gerais do que específicos para construir o
corpo actorial da figura do manifestante. Temos, tensivamente, os valores de universo
predominantes em detrimento dos de absoluto.
Nesse caso, há maior inteligibilidade do objeto percebido. Isso acontece com o
apagamento dos limites dos corpos dos manifestantes nas fotografias que se tornam
homogeneizados, bem como, na apresentação dos manifestantes no segmento verbal, são
tratados numericamente e não descritos em suas singularidades. Tudo isso indica que há o
predomínio nesse caso do princípio da participação, operado pela mistura de valores, a qual “é
recursiva e, quando esgota rapidamente as possibilidades de um domínio, estabelece aquilo
que chamamos de valor de universo [...]” (ZILBERBERG, 2011, p. 268).
Na reportagem VII, predomina o perfil do manifestante de rua generalizado, como
multidão homogênea, formada visualmente por uma rede de tangentes oblíquas, colorida,
indistinta e promotora de valores de universo. Esses valores apresentam-se como mais
inteligíveis e concomitantemente sensíveis, pois estão favorecidos pelo percurso passional da
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revolta. Esses valores também são beneficiados pelas forças centrípetas que participam do
processo de centralização das relações dialógicas, as quais, como formulado pela filosofia
bakhtiniana, perpassam e constituem a discursivização, em especial a do ator coletivo
manifestante de rua nos textos jornalísticos.
A última reportagem selecionada para este estudo, diferentemente das outras três
analisadas neste tópico, não foi publicada nos cadernos do jornal, mas faz parte da revista
semanal São Paulo, que é encartada no jornal Folha, aos domingos. Seu escopo de editoração
não é diário, como ocorre comumente nas matérias dos jornais, mas semanal. A edição
selecionada aborda os acontecimentos de 22 a 28 de março de 2015. A reportagem escolhida é
composta por quatro páginas, numeradas sequencialmente de 19 a 21, e contém um texto
sincrético, constituído por três fotografias e uma imagem, junto com diversos blocos de
enunciados verbais.
O conjunto dessas quatro páginas na figura a seguir teve o seu tamanho original
reduzido, a fim de se observar a totalidade integral (BRøNDAL, 1986) do texto sincrético.
Nas próximas figuras, há recortes mais nítidos das particularidades de cada imagem.
Figura 19 – Conjunto de páginas da reportagem VIII121

As imagens encontram-se ampliadas nos anexos C.8.1, C.8.2, C.8.3 e C.8.4 (p. 413-416) desta tese para maior
legibilidade dos textos que as compõem.
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Fonte: Revista São Paulo, 22 a 28 de março de 2015 (FAGUNDEZ; TEIXEIRA, 2015, p. 18-21), da Folha de
São Paulo; fotos e imagens licenciadas por Pedro Chavedat/EverydayMogi (p. 18), Rodrigo Capote/Folhapress
(p. 20) e reprodução de Instagram (p. 19).

O título da reportagem é “Coxinhas” se assumem com orgulho, reiterado pela palavra
assumidos, escrita com letras em tamanho aumentado que encabeça a primeira página. Esse
orgulho pode ser apreendido ainda pela fotografia do cartaz sustentado pelo manifestante na
primeira página, em que se lê: Je suis coxinha. Esse enunciado, no início, verbaliza em língua
francesa e, depois, em português brasileiro a seguinte mensagem, em tradução livre: “eu sou
coxinha”. É um enunciado refratário do título e do que é discutido na reportagem VIII.
Os dizeres do cartaz e o título da reportagem expõem uma característica do texto
sincrético: ele tem um maior grau de dialogismo, se comparado aos outros textos das outras
reportagens analisadas. A reportagem apresenta maior informalidade, se confrontada às
anteriores. O narrador-repórter faz uso de termos mais populares como, por exemplo, “Para
muita gente” (FAGUNDEZ; TEIXEIRA, 2015, p. 19).
O repórter utiliza discursos de outrem separados da voz do narrador pelas aspas e faz
isso com mais frequência do que nas outras reportagens. Conforme Authier-Revuz (1990), o
uso das aspas torna fortalecida a ilusão de autoridade do eu enunciador, visto que as aspas
favorecem as forças centrípetas ao separar as vozes. Esse processo cerceia a difusão dos
valores entre as vozes do texto, pois as aspas funcionam como barreiras de contensão
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impedindo que os valores promovidos por determinado enunciado sejam propagados para
outros. Por isso, quando o narrador-repórter faz uso desse recurso, ele está reforçando sua
autoridade como aquele que delega voz; e, ao delegar, ele estabelece chefia e gerência sobre a
atuação do discurso reportado, pois implica os limites da palavra alheia (BAKHTIN, 2015).
No trecho a seguir, observamos como as aspas são utilizadas pelo narrador da reportagem
VIII:
Uma definição semelhante vem circulando em redes sociais nos últimos dias:
“propensos ao trabalho e ao estudo” e “aquele que dá valor ao mérito”. Ao se
deparar com a imagem do verbete [da expressão coxinha], o universitário Raphael
Canova, 19, não hesitou em se declarar “coxinha”, e com orgulho (FAGUNDEZ;
TEIXEIRA, 2015, p. 19).

Em um mesmo parágrafo, o repórter, ao tentar definir o conceito de coxinha na cultura
brasileira, retoma diversas vozes. Ao final do parágrafo, o narrador dá voz ao depoente
manifestante Raphael Canova para que este se autodefina. Com voz delegada, o ator
manifestante diz que é coxinha “e com orgulho” (FAGUNDEZ; TEIXEIRA, 2015, p. 19).
Nesse segmento de discurso reportado, o ator manifestante de rua retoma a autonomia, mas
ela é ainda reduzida.
Apesar da delegação de vozes em discurso direto, mantêm-se as forias. A meta
persuasiva do repórter continua imperando frente à reduzida autonomia do ator manifestante
de rua. Por isso encontramos o ator coletivo do manifestante de rua, mas ele está
discursivizado no perfil personalizado. Temos um sujeito com nome, profissão e
características próprias que se afasta do efeito de homogeneização da multidão. É um
indivíduo que desponta e ganha autonomia no discurso relatado como direto. Na autonomia
da voz está o efeito de autonomia do corpo do manifestante, logo sua individualização e
personificação. Essas características embasam o perfil personalizado do ator coletivo
manifestante de rua na reportagem VIII, pois, mesmo emparelhado ao efeito de individuação,
a figura do manifestante de rua remete, como exemplar, a uma totalidade: a dos manifestantes
que se reconhecem como coxinhas. Podemos constatar isso por meio dos seguintes excertos:
Ele [Raphael Canova] gostou da nova interpretação da palavra. “Se você ataca no
Google, não aparece mais playboy, mauricinho. O coxinha intitulado era rico, mas
não é isso. Não sou rico, nem meus amigos são” (FAGUNDEZ; TEIXEIRA, 2015,
p. 19).
No dia da manifestação, Marçal publicou também uma foto com duas taças de
champanhe dizendo que estava a caminho do protesto. Ele afirma, no entanto, que
nunca foi chamado pelo apelido e que prefere rir a se incomodar. “A maioria das
pessoas com quem convivo são ‘coxinhas’ também. A gente tira sarro”
(FAGUNDEZ; TEIXEIRA, 2015, p. 19).
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“Fica um discurso de ódio. Não sou de classe média alta, mas sou contra o governo.
Assim, as pessoas não aceitam a opinião do outro”, diz a estudante Aline, 26 [anos]
(FAGUNDEZ; TEIXEIRA, 2015, p. 20).

Esse modo de apresentar o ator manifestante de rua é bem diferente do examinado nas
reportagens anteriores. Com isso, notamos outros recursos utilizados para a discursivização do
ator coletivo. Há um maior detalhamento do percurso individual do agir, do sentir e do pensar
do ator do enunciado manifestante. O ator Raphael pôde expressar sensivelmente que gosta da
nova interpretação e, para tanto, o narrador-repórter deu-lhe voz em discurso direto. O ator
Marçal também disse, com suas palavras, que “tira sarro” (FAGUNDEZ; TEIXEIRA, 2015,
p. 19) com o emprego de coxinha em seu núcleo de amigos. O ator Aline argumentou que o
uso de coxinha pode inflamar o discurso de ódio, pois define estereótipos (por exemplo, é a
classe média que está contra o governo) que não acolhem a todos os grupos sociais e
ideologias (poderia se supor: Aline não é da classe média, mas é contra o governo).
Foram reunidas as três fotografias que compõem a reportagem VIII em uma única
figura. Esse procedimento metodológico foi realizado para verificar se as características
presentes no segmento verbal têm recorrência no segmento visual.
Figura 20 – Fotografias da reportagem VIII122

Fonte: Foto licenciada por Pedro Chavedat/EverydayMogi (p. 18), reprodução de Instagram (p. 19) e foto
licenciada por Rodrigo Capote/Folhapress (p. 20).

As três fotografias estão no mesmo plano fotográfico: plano médio. O que as
diferencia é o ângulo do actante-observador. Na primeira, ele está mais acima e mais próximo
Essa imagem encontra-se ampliada nos anexos C.8.1, C.8.2 e C.8.3 (respectivamente, p. 413, 414 e p. 415)
desta tese, para maior legibilidade dos textos que elas incluem.
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do ator manifestante de rua observado e fotografado. Na segunda imagem, está ainda mais
próximo e mais acima da posição dos objetos colocados na sacada da varanda de um prédio.
Já na terceira foto, encontra-se quase equidistante ao manifestante e quase na sua frente. Os
efeitos de sentido das três fotografias são distintos.
Na primeira imagem, os pontos de atração destacam a figura do manifestante que
segura o cartaz, e também o próprio cartaz. Este último ocupa quase que a totalidade da
fotografia. Há um contraste cromático entre o cartaz, menos colorido, e seu entorno, mais
multicor. A mesma oposição entre o cartaz e o restante da cena pode ser percebida na
categoria eidética, pois há formatos e volumes mais homogêneos no cartaz – pela recorrência
dos mesmos contornos das letras em caixa-alta, do sistema de caligrafia que constitui o
alfabeto latino, também conhecido como alfabeto romano (cf. FISCHER, 2009) – que se
distinguem dos contornos mais heterogêneos de seu entorno, em que estão manifestantes,
vegetações e edificações. A categoria topológica ampara essa oposição produtora de sentidos,
visto que o cartaz forma, com as letras que o constitui, paralelismos horizontais e verticais que
se contrapõem à rede de tangentes oblíquas formadas pelos corpos dos manifestantes ao redor
do cartaz.
As correlações nas categorias cromática, eidética e topológica da primeira fotografia
indicam a ênfase dada ao que está escrito no cartaz. Quando lemos o segmento verbal do
cartaz e o associamos ao seu entorno visual, depreendemos que a manifestação de rua
representada corresponde ao protesto daqueles que se reconhecem como coxinhas. Seguindo
esse raciocínio, o homem que segura o cartaz é um representante, um modelo, um exemplar
dos demais.
O efeito de sentido de exemplaridade indica que a estratégia de construção do ponto de
vista nesse texto é a eletiva (FONTANILLE, 1999). Na estratégia, o sujeito perceptivo não
captura em várias visadas o todo do objeto, como na reportagem anterior. O sujeito perceptivo
escolhe determinados elementos que possam servir de exemplo, como se realizasse, por meio
da construção do seu ponto de vista, uma metonímia. Como explica Fiorin (2014, p. 37), a
metonímia realiza um processo de compatibilidade entre os dois sentidos – no caso da
estratégia eletiva, entre o exemplo, que faz parte do todo, e o próprio todo do objeto percebido
–, “ou seja, uma proximidade, uma vizinhança, um contato”.
A partir da gramática tensiva (ZILBERBERG, 2011), afirmamos que a metonímia
acelera, no eixo da intensidade, a produção do sentido, o que possibilita, ao termos acesso a
uma parte, depreendermos o todo. Na fotografia do manifestante que segura o cartaz e se
autodefine coxinha, tem-se o efeito de que todos que estavam naquela manifestação

243

partilhavam dos mesmos valores. Isso decorre da produção de sentido veiculada à figura da
metonímia que, como argumenta Fiorin (2014), suprime etapas enunciativas. É por isso que
“a metonímia tem um valor argumentativo muito forte” (FIORIN, 2014, p. 37). A estratégia
eletiva se associa a essa produção de sentido da metonímia. Ela faz uso de uma parte para
representar todo o objeto percebido – utilizando termos de Brøndal (1986), a unidade integral
é utilizada para se chegar à totalidade integral.
A segunda fotografia que compõe a figura 20 é ainda mais representativa. Ela utiliza
diferentes utensílios na composição da cena de uma inusitada mesa. As categorias cromática,
eidética e topológica confirmam o destaque dado a essa imagem em cotejo com a
manifestação na Avenida Paulista, ao fundo. Em primeiro plano, mais próximo do actante
observador, a mesa posta com objetos que são apreendidos com mais nitidez, possuindo cores
vibrantes como a do rótulo da garrafa e a da taça. Abaixo e ao longe, está a multidão
disforme.
A diagramação da garrafa em pé ao lado da taça em lateralidade com o prato e a
panela consolida mais paralelismos verticais e horizontais do que uma rede de tangentes
oblíquas no primeiro plano. No fundo e num plano inferior, na figurativização da multidão, a
rede de tangentes oblíquas prepondera.
Retomando o interdiscurso, percebe-se que não é casual a composição da mesa,
formada por uma garrafa de champanhe, uma taça e um prato com dois salgados, comumente
conhecidos como coxinhas. Como o filósofo Bittencourt (2016, p. 47-48) reflete, a coxinha,
para além da circulação na esfera da culinária brasileira123, entrou no imaginário político ao
carregar determinadas ideologias e axiologias, como a do conservadorismo:
A coxinha é uma deliciosa iguaria, um empanado feito com carne de frango
desfiada, massa com ovos e farinha de trigo, temperada com salsinha,
tradicionalmente consumida em lanches, festas de aniversário e outros momentos
gastronômicos aprazíveis. Não há consenso nas explicações sobre por qual motivo o
quitute da coxinha foi associado no imaginário político ao típico burguês
reacionário. Dizem que a coxinha era o único alimento economicamente viável a ser
consumido pelas tropas policiais, que recebiam diariamente das autoridades [...] um
parco vale-refeição. Ocorreu então uma transposição desse simbolismo para o
123
A origem da receita desse salgado é disputada em duas versões. A primeira é relatada por Cavazin (2000),
que determina o surgimento do salgado a um preparo inusitado de uma cozinheira anônima para atender os
caprichos de um filho da Princesa Isabel com o Conde D´Eu, que era mantido longe da corte na Fazenda Morro
Azul, localizada em Limeira-SP, porque o menino era considerado deficiente mental. A segunda versão é aquela
documentada pelo francês Lucas Rigaud, que era cozinheiro da trisavó da Princesa Isabel, d. Maria I. Esse
cozinheiro publicou, em 1780, um livro intitulado Cozinheiro moderno ou nova arte de cozinha. Nessa obra, já
consta uma receita de “coxas de frangas ou galinhas novas” (RIGAUD, 1780), que eram empanadas e fritas, só
que não tinham o mesmo formato que encontramos atualmente. Esse formato triangular é proposto pelo chef
Carême, em 1833, na obra L’Art de la cuisine française au XIXème Siècle. Nesse livro, o autor explica a receita
intitulada “croquette de poulet” (CARÊME, 1833), que, em tradução livre, seria croquete de frango, e indica que
esse salgado deve ser empanado em formato de pera.
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imaginário da etologia do conservadorismo, já que os aparatos policiais, grosso
modo, são os mantenedores da ordem elitista em vigor, os defensores da propriedade
privada e dos meios de produção do sistema capitalista.

O conservadorismo é colocado em xeque pela fotografia e também pelo lide da
reportagem VIII, que traz outra interpretação ao termo coxinha: “paulistanos adotam o apelido
de ‘coxinha’, antes equivalente a ‘mauricinho’ e dão conotação política à gíria com o nome do
salgado mais querido da cidade” (FAGUNDEZ; TEIXEIRA, 2015, p. 19). Na perspectiva
construída pelo narrador-repórter, o termo coxinha disputava o mesmo campo semântico de
mauricinho, o qual traz temas e figuras da opulência da burguesia paulistana fundada,
principalmente, pelos barões do café no início do século XX, conforme estudos de Reale
(1982). O champanhe e a taça trazem à tona a isotopia da festa, mas, sobretudo, da riqueza, do
luxo e da elegância. A opulência se robustece pelo cenário em que estão a taça e a garrafa de
champanhe: a sacada de um prédio localizado em um dos lugares com o metro quadrado mais
custoso da cidade de São Paulo-SP, a Avenida Paulista124.
A legenda que acompanha a segunda fotografia ajuda a compreender essas isotopias:
“imagem com coxinha e champanhe brinca com manifestação da av. Paulista” (FAGUNDEZ;
TEIXEIRA, 2015, p. 19). A crítica lúdica se instaura pela associação inusitada do champanhe
com o salgado próximo à panela com a colher – esses dois utensílios domésticos retomam
visualmente a prática do panelaço pelo mesmo processo metonímico de produção de sentido.
Ribeiro (1991), em seu livro Etiqueta na prática, salienta que existe uma moralização sobre a
prática de montar uma mesa:
O nível cultural de um indivíduo, seu livre trânsito em mesas mais refinadas e até o
fato de viajar e manter convivência com hábitos alimentares de outras regiões do
mundo são dados que a mesa revela. Há alimentos que representam testes infalíveis
para medir as boas maneiras [...] (RIBEIRO, 1991, p. 75).

Ainda segundo Ribeiro (1991, p. 46), “o cardápio é comparável a um espetáculo
teatral ou a um concerto, com ritmo e expectativas [...]”. Ao montar determinada mesa sobre o
parapeito de sua sacada, o sujeito afrontou as regras da doxa pressuposta à axiologia da

A Avenida Paulista possui como valor venal por metro quadrado até R$ 22,1 mil reais, variando o preço
conforme a numeração do edifício. Esse dado foi retirado da tabela de valores por metro quadrado de São Paulo,
de 2017, divulgada pela Prefeitura de São Paulo (http://www.capital.sp.gov.br/), com base na Planta Genérica de
Valores (PGV). O PVG é um complexo digital de tabelas, fatores e índices que apura os valores médios unitários
de metro quadrado de terreno e de construção, originais ou corrigidos. Esse índice é utilizado para a
determinação do preço de venda de imóveis e de parâmetro de cálculo para o Imposto Predial e Territorial
Urbano (IPTU) e para o Imposto Sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI).
124
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etiqueta e da ideologia pressuposta às boas maneiras de montar-se uma mesa.125 Há, como
Zilberberg (2011, p. 244) propôs, a emergência de um sintagma concessivo que coloca em
xeque a modalidade do crer, visto que se configura discursivamente o crer no inacreditável.
Embora não sendo previsto na doxa da etiqueta reunir no mesmo cardápio as coxinhas e o
champanhe (não crer no inacreditável), na fotografia em análise, essa junção ocorreu e, então,
passa-se a crer no inacreditável.
Com esses recursos verbo-visuais, ao invés de disforizar a ideologia do
conservadorismo pressuposto à expressão coxinha, o repórter exaltou tais princípios. Ele foi
na contramão do esperado, na perspectiva dos discursos contrários àqueles que confrontam o
governo. A foto, portanto, converge para o que é difundido pelo narrador no corpo da
reportagem: “além de se apropriar da expressão para representar suas posições políticas, esse
grupo aproveita para fazer brincadeiras com o rótulo” (FAGUNDEZ; TEIXEIRA, 2015, p.
19). Nota-se, por meio da correlação entre fotografia e segmento verbal, que o repórter utiliza
um tom volitivo-emotivo euforizante ao retratar o fazer do ator manifestante de rua nesse
caso – bem diferente, do tom crítico e disfórico que utilizou para descrever a figura do
manifestante de rua das Jornadas de Junho de 2013 (cf. Capítulo 2).
Todos esses elementos reforçam a construção de uma nova forma de vida: o
conservadorismo contraditório. Conforme define o Houaiss (2014), o conservadorismo é uma
ideologia que apregoa o “apego às raízes históricas de uma sociedade e às tradições e
instituições herdadas, nos moldes preconizados pelo estadista irlandês Edmund Burke (17291797)”. Temos, na figura 20, uma formação de traços contraditórios na constituição do
manifestante de rua que é metonimicamente retomada pela taça de champanhe e pela coxinha,
pelo homem vestido com a camisa da seleção brasileira de futebol e pelo cartaz “Je suis
coxinha”. Essa releitura às avessas das raízes e dos símbolos reafirma as constatações de
Nascimento e Abriata (2008, p. 145) que, pela figuras femininas examinadas em seus estudos,
já alertavam para a constituição de um “conservadorismo contraditório’, que, em nosso
corpus, se manifesta no ator manifestante de rua.
A terceira fotografia que compõe a figura 20 apresenta um jovem, branco, situado em
um ambiente familiar, provavelmente no cômodo da sala. A face é sisuda, os braços estão
cruzados e ele usa a camisa da seleção brasileira. A legenda traz outras informações sobre
A etiqueta e as boas maneiras constituem uma doxa, visto que estimulam e difundem determinados modos de
fazer e de se reconhecer os fenômenos do mundo natural. Por isso, em seus níveis mais profundos, sustentam e
nutrem um determinado crer no acreditável e também um determinado não crer no inacreditável, utilizando
termos de Zilberberg (2011, p. 244). Por outro viés teórico, Fiorin (1989) reflete sobre essa doxa a partir do
conceito de justa medida, que prevê o equilíbrio nas relações sociais, desde os mínimos gestos, como o aperto de
mão, que não pode ser nem tão forte, nem tão ameno.
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esse ator: “o gerente Jackson Marçal, 32, para quem ‘coxinha’ significa ‘classe média
trabalhadora, que não aceita roubalheira’ [...]” (FAGUNDEZ; TEIXEIRA, 2015, p. 20). O
tom de indignação está visualmente impresso na face séria do jovem que se diz insatisfeito
com a “roubalheira” (FAGUNDEZ; TEIXEIRA, 2015, p. 20). O elemento sensível
retroalimenta o inteligível.
As categorias cromática, eidética e topológica auxiliam a determinar os efeitos de
sentido. A camisa auriverde está no centro do campo de visão, por isso é um dos elementos
que mais atraem o olhar. Essa construção não é aleatória, pois recorre ao interdiscurso que
acompanhara os Protestos de Março de 2015. O uso da camisa da seleção brasileira de futebol
foi um dos principais conectores de isotopia compartilhados pelos que foram às ruas no dia 15
de março de 2015, principalmente. Nas manifestações do dia 13 de março de 2015,
preponderavam as cores vermelha e branca; nas do dia 15, dominavam as cores verde e
amarela.
Com a camisa da seleção brasileira de futebol, são retomados temas e figuras da
identidade nacional, fundada por elementos simbólicos, como explica Fiorin (2009, p. 115116):
[...] uma nação deve apresentar um conjunto de elementos simbólicos e materiais:
uma história, que estabelece uma continuidade com os ancestrais mais antigos; uma
série de heróis, modelos das virtudes nacionais; uma língua; monumentos culturais;
um folclore; lugares importantes e uma paisagem típica; representações oficiais,
como hino, bandeira, escudo; identificações pitorescas, como costumes,
especialidades culinárias, animais e árvores-símbolo [...].

Com base nos fundamentos da filosofia bakhtiniana, Fiorin (2009, p. 117) ressalta que
“a identidade nacional é um discurso e, por isso, ela, como qualquer outro discurso, é
constituída dialogicamente”. Por isso, quando a identidade nacional é convocada pelo
elemento simbólico da camisa da seleção brasileira de futebol, também são invocados os
discursos que são seus contrários. Isso quer dizer que aqueles que se autodefinem como
coxinhas, ao tomarem o discurso da identidade nacional para si, colocam os discursos
adversos aos seus no rol daqueles que são contrários à própria identidade nacional.
Eis um outro efeito de sentido produzido pela figura da metonímia, agora, produzida
pela camisa da seleção brasileira de futebol na corporeidade do ator manifestante de rua que
se intitula coxinha. A contiguidade de sentidos apaga as diferenças em prol das semelhanças,
visto que a metonímia acelera as etapas enunciativas (FIORION, 2014), pois um único
manifestante representa um ator coletivo. O posicionamento axiológico dos que se
denominam coxinhas apresenta-se identificado com os valores de toda uma nação. Um
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princípio de triagem opera a identificação dentro das diferenças políticas de cada indivíduo
que compõe o ator coletivo coxinha. Esse processo é explicado por Fiorin (2009, p. 124):
A cultura brasileira euforizou de tal modo a mistura que passou a considerar
inexistentes as camadas reais da semiose onde opera o princípio da exclusão: por
exemplo, nas relações raciais, de gênero, de orientação sexual etc. A identidade
autodescrita do brasileiro é sempre a que é criada pelo princípio da participação, da
mistura. Daí se descreve o brasileiro como alguém aberto, acolhedor, cordial,
agradável, sempre pronto a dar um “jeitinho”. Ocultam-se o preconceito, a violência
que perpassa as relações cotidianas etc. Enfim, esconde-se o que opera sob o
princípio da triagem.

A dedução de Fiorin (2009) sobre a cultura brasileira é baseada na proposta tensiva de
Zilberberg e Fontanille (2001). O semioticista brasileiro propõe que os dois mecanismos que
regem a circulação dos valores também “criam dois grandes regimes de funcionamento
cultural” (FIORIN, 2009, p. 118), a saber: um regido pelo princípio de exclusão e o outro pelo
princípio da participação. Conforme Zilberberg e Fontanille (2001), o princípio da exclusão
tem como operador a triagem que separa os valores, fazendo-os circular em um espaço
tensivo cada vez menor, surgindo, consequentemente, os termos exclusivo e excluído. “As
culturas reguladas por esse regime confrontam o puro e o impuro” (FIORIN, 2009, p. 118).
Por outro lado, o princípio da participação é operado pela mistura que reúne os
valores, fazendo-os circular em um espaço tensivo cada vez maior, levando, com efeito, ao
cotejo entre o igual e o desigual. As culturas geridas por esse outro regime atentam para a
igualdade e a desigualdade: “a igualdade pressupõe grandezas intercambiáveis; a
desigualdade implica grandezas que se opõem como superior e inferior”, conforme Fiorin
(2009, p. 118), baseado em Fontanille e Zilberberg (2001, p. 27). Partindo desses princípios,
Fiorin (2009) prevê dois tipos fundamentais de culturas:
[...] as [culturas] da exclusão e as da participação, ou, em outras palavras, as da
triagem e as da mistura. A cultura da triagem tem um aspecto descontínuo e tende a
restringir a circulação cultural, que será pequena ou mesmo nula e, de qualquer
maneira, desacelerada pela presença do exclusivo e do excluído. É uma cultura do
interdito. Já a cultura da mistura apresenta um aspecto contínuo, favorecendo o
“comércio” cultural. Nela, o andamento é rápido. É a cultura do permitido (FIORIN,
2009, p. 118).

De acordo com os pressupostos tensivos que confirmam a leitura de Fiorin (2009),
observamos essas culturas construídas discursivamente na terceira fotografia da figura 20,
bem como no texto sincrético em que essa fotografia está inserida, pois o enunciador desse
texto sincrético enfatiza determinados valores em detrimento de outros. Percebemos essa
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situação quando comparamos a expressão coxinha com o termo petralha, dois tipos de
manifestantes abordados na reportagem VIII.
O vocábulo petralha também não está presente no VOLP (ACADEMIA
BRASILEIRA DE LETRAS, 2009). É um neologismo criado com base na sigla do partido PT
e da palavra Metralha, retomando a memória dos personagens da Walt Disney, Os Irmãos
Metralha (The Beagle Boys), que foram criados por Carl Barks (1901-2000). Os personagens
formavam uma quadrilha de ladrões atrapalhados e apareciam frequentemente no papel de
antissujeitos em diversas histórias em quadrinhos nas décadas de 1970 e 1980, sobretudo, nas
do Tio Patinhas. Por isso, esse neologismo carrega a disforia para determinados grupos
sociais e rememora os temas e figuras associados aos irmãos Metralha.
Na reportagem VIII, o termo coxinha, embora também carregue determinada disforia,
conforme apontou Bittencourt (2016), é ressignificado pelos diversos processos discriminados
durante nossa análise. O termo petralha não sofreu a mesma ressemantização. O narradorrepórter lança o conceito, como antônimo possível de coxinha, mas não desenvolve maiores
explicações.
Uma das razões para esse não desdobramento seria a de que o tema central da
reportagem é o ator manifestante associado ao simulacro do coxinha, não ao do petralha.
Além disso, não há na revista São Paulo, nessa mesma edição, nenhuma outra reportagem que
faça o contraponto ao coxinha. Portanto, encontramos o silêncio. E esse também é um
operador argumentativo poderoso, conforme afirma Fiorin (2015, p. 221): “o silêncio pode ser
um poderoso recurso argumentativo. Não responder a um adversário, ainda mais quando o
silêncio é acompanhado de um gesto desdenhoso, é uma forma de humilhar o oponente”.
Na composição do ator coletivo manifestante de rua, atuam os princípios da mistura e
de triagem. Operou-se com a triagem, quando os manifestantes coxinhas foram identificados
usando a camisa da seleção brasileira de futebol. Com essa figurativização, o narrador, como
voz delegada pelo enunciador, dirimiu as diferenças políticas em prol de uma
homogeneização dos valores no tratamento da figura dos coxinhas, operando, então, a mistura
na instância da enunciação.
Do outro lado, operou a exclusão, quando o narrador-repórter não deu maiores
explanações sobre os manifestantes petralhas, embora se tenham delineado diferenças. No
caso do processamento das crenças na reportagem VIII, quem se opõe aos valores dos
contratos enunciativos, é excluído. Confirmamos, mais uma vez, a pujança das forças
centrípetas que centralizam os valores e desvelamos que essa centralização é operada, em
termos tensivos, ora pela mistura, ora pela exclusão.
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Se, de um lado, o manifestante petralha é excluído, aquele nomeado como coxinha é
cada vez mais assimilado aos valores promovidos pelos contratos enunciativos. Há uma
perspectivação eufórica do ator manifestante de rua, quando o narrador-repórter retoma a
palavra coxinha em formato de verbete. O narrador diz que o verbete “imita estilo do
dicionário” (FAGUNDEZ; TEIXEIRA, 2015, p. 20):
Significado de COXINHA
co.xi.nha
adj m+f 1 Propenso ao trabalho e ao estudo. 2 Ativo, laborioso, diligente, dedicado,
competente. subst. m+f aquele que trabalha e que obtém ganhos através de seu
esforço. 2 Aquele que dá valor ao mérito. 3 Cidadão brasileiro que não está
envolvido em atos de corrupção e que não recebe benefícios do governo de forma
ilícita ou sem real necessidade. 4 Aquele que não se faz de vítima da sociedade. 5
Pessoa que não inveja o que foi obtido através do esforço e do trabalho honesto
(FAGUNDEZ; TEIXEIRA, 2015, p. 20).

O efeito de sentido de verdade é produzido nesse enunciado pela estilização do gênero
verbete de dicionário. O narrador-repórter reúne diversas características eufóricas ao conceito.
Essa estratégia argumentativa faz com que o enunciatário-leitor se associe à interpretação
positiva – que não é única, nem exclusiva. Opera-se o princípio da exclusão para eliminar os
valores que o narrador não quer que estejam presentes – como, por exemplo, os que amparam
o petralha – para, depois, acionar o princípio da mistura. É o que acontece quando o repórter
apresenta uma imagem reproduzida de uma postagem do perfil do Facebook nomeado
Coxinha S2 Petralha.126
Figura 21 – Segmento verbo-visual da reportagem VIII127

126
127

Perfil disponível em: <www.facebook.com/coxinhasS2petralha>. Acessado em: 5 nov. 2018.
A imagem encontra-se ampliada no anexo C.8.4 (p. 416) para maior legibilidade dos textos que ela inclui.
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Fonte: Reprodução da imagem contida na página 21 da Revista São Paulo, 22 a 28 de março de 2015
(FAGUNDEZ; TEIXEIRA, 2015, p. 21).

O cromatismo da imagem auxilia a identificar os supostos partidários, estilizados por
cores diferentes. As postagens em vermelho são dos supostos petralhas para os coxinhas. As
postagens em azul são dos conjeturados coxinhas para os petralhas. O perfil128 de ator
projetado pelo petralha para o coxinha é aquele que se associa à imagem do salgado coxinha
(“coxinha preferida”). É o simulacro de um sujeito que tem grandes posses, uma vez que, no
prisma dos petralhas e também dos coxinhas, estes se deslocam de avião (“vou embora para
Miami”). Necessita, portanto, que seus anfitriões possuam “um aeroporto em casa” para
garantir o pouso e, consequentemente, a visita. O perfil projetado pelo coxinha para o petralha
é aquele relativo ao sujeito que vive de auxílios e bolsas de financiamento. Para ter sua
amizade, seria necessário inventar “uma bolsa amizade”. Além disso, estão acostumados a
ganhar donativos de seus amigos (“trago muamba pra você”).
A reprodução de vozes retomada pelo figura 21, mais do que levar ao riso, enfatiza o
posicionamento discursivo do sujeito enunciador. Este, ao tratar das formações sociais que
sustentam os discursos do coxinha, toma as devidas providências para ressignificar a
expressão de modo a euforizá-la e retirar dela os traços negativos que a atravessam
interdiscursivamente. Por outro lado, com o conceito de petralha, o tratamento é outro, pois

Na comunicação on-line, nomeia-se perfil o usuário que possui uma conta em uma rede social digital
(Facebook, Twitter, Instagram, dentre outras). Cada perfil possui, em geral, uma página com dados pessoais
como nome, idade, autorretrato, dentre outras informações, que podem estar públicas ou ter acesso restrito, a
depender das normas de privacidade estabelecidas pela plataforma que controla, gerencia e difunde a rede social
digital (cf. RECUERO, 2009, 2012).
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ele é citado o mínimo possível, sendo deixado na lateralidade do interdiscurso. É a atuação do
princípio de exclusão operando.
O procedimento fica notável na citação reportada pelo narrador para findar seu texto.
Ele busca a voz de autoridade de um professor, no caso de Rodrigo Prando. Dentre as diversas
falas possíveis e realizadas por esse magistrado sobre o tema na entrevista que deve ter
ocorrido anteriormente à publicação da matéria, o repórter reproduz a seguinte: “Mesmo
porque esse acirramento político não pode ser constante, senão tudo fica inviável”
(FAGUNDEZ; TEIXEIRA, 2015, p. 21). Depois de afirmar seu posicionamento, o repórter,
pela voz do outro, diz que o melhor a se fazer é abafar a polêmica em prol da viabilidade das
discussões. Embora na instância do enunciado a interpretação desse texto possa parecer
compreensiva e conciliadora, por meio dos mecanismos e das estratégias enunciativas
desveladas, o enunciado é autoritário, pois cerceia a ampla discussão, isto é, o embate de
vozes, característico do próprio regime democrático de governança.
Compreendendo todos esses elementos e recursos da reportagem VIII, infere-se que a
estratégia de construção do ponto de vista operada nesse texto foi a eletiva. O sujeito
perceptivo fez uma seleção dos fenômenos dos Protestos de Março de 2015, emparelhando o
ator manifestante de rua à expressão coxinha. Com isso, o perfil de ator coletivo dominante
nessa reportagem é o personalizado, seja nas fotografias e na imagem, seja nos segmentos
verbais analisados.
Pela comparação das quatro reportagens examinadas nesse tópico, compreende-se que
cada uma delas utilizou uma estratégia diferente de construção do ponto de vista. A
reportagem V fez uso da particularizante; a reportagem VI, da acumulativa; a reportagem VII,
da englobante; e a reportagem VIII, da eletiva. Embora as estratégias de construção do ponto
de vista variassem – como aconteceu nas reportagens das Jornadas de Junho de 2013 –, o ator
coletivo manifestante de rua esteve presente na discursivização de todos os textos analisados,
ora no perfil generalizado (reportagem V, VI e VII), ora no perfil personalizado (reportagem
VIII).
Durante as análises das reportagens, percebemos que o ator do enunciado manifestante
de rua foi sendo arquitetado de diferentes maneiras pelo sujeito enunciador, permitindo a
observação de que, ao enunciar, o sujeito faz um processo de estratificação do discurso com
suas formações sociais, aspirações e ideais de mundo. É em relação a essa estratificação que o
ator coletivo emerge das relações dialógicas (BAKHTIN, 2010a; 2010c), pois, como é
estimulado e promovido pelas forças centrípetas, o ator coletivo abafa o processo de
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estratificação das vozes sociais no discurso jornalístico, favorecendo o centro de valoração do
sujeito enunciador.
O discurso midiático homogeneíza os valores em prol de sua meta persuasiva. É
centralizado, por isso faz prevalecerem as forças centrípetas da linguagem em detrimento das
forças centrífugas. Ao longo de nossa análise, fomos delineando como o repórter – na voz
delegada do narrador – distinguia a sua voz da voz de outrem, especialmente a do ator
manifestante de rua. O uso das aspas, do discurso direto e do discurso indireto foi abordado.
Examinamos também como a metonímia e a gradação funcionaram como operadores
argumentativos e produtores de efeitos de sentido. Salientamos, sobretudo, de que modo o
corpo discursivo, como operador da função semiótica, e o observador (FONTANILLE, 1999;
2007), como parte sensível e inteligível do papel judicativo desempenhado pelo ator do
enunciado (DISCINI, 2015a), podem contribuir para desvelar o posicionamento discursivo do
sujeito enunciador em sua inter-relação com o enunciatário-leitor.
Ao longo desses usos, há uma correlação entre o velamento da estratificação social e o
processo de significação nos textos analisados, relacionando-se ao posicionamento discursivo
assumido pelo sujeito enunciador em seu ato de enunciar, mas também se inter-relaciona com
o interdiscurso que é convocado por esse ato, seja para o confirmar, seja para o refutar. O
avesso do texto também foi buscado nesta análise, pois, conforme Bakhtin (2015), existe em
cada texto um dialeto social que mobiliza as condições de emergência dos valores:
Quanto mais longa for essa saturação estratificadora, quanto mais amplo for o
círculo social por ela abrangido e, por conseguinte, quanto mais essencial for a força
social que produz a estratificação da língua, tanto mais acentuadas e sólidas serão as
marcas, as mensurações linguísticas dos sinais da língua (símbolos linguísticos) que
nela permanecem como resultado da ação de tal força – das sólidas (e, por
conseguinte, sociais) nuances semânticas aos autênticos indícios dialetológicos
(fonético, morfológicos, etc.) que já permitem falar de um peculiar dialeto social
(BAKHTIN, 2015, p. 68-69).

Na reportagem VIII, pode-se acompanhar essa saturação estratificadora, visto que
foram criadas novas expressões durante os Protestos de Março de 2015 para definir os
posicionamentos contrários ou favoráveis ao governo. O sujeito enunciador, utilizando
diversos recursos da narração, deu voz àqueles que concordavam com seu posicionamento
favorável ao termo coxinha, abafando ou silenciando os discursos que poderiam ressignificar
a expressão petralha. O modo de operar as engrenagens da instância da enunciação
demonstrou que a arquitetura do ator coletivo cooperou para afiançar e promover os contratos
fiduciários do sujeito enunciador, auxiliando a abafar o processo de estratificação social da
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linguagem. Conduziu essa contensão das vozes sociais por meio das forças centrípetas, que
reduzem o plurilinguismo nos textos, utilizando termos da filosofia bakhtiniana.
O mesmo processo pode ser apreendido no viés da semiótica tensiva (FONTANILLE;
ZILBERBERG, 2001) pelo princípio da exclusão, operado pela triagem, e pelo princípio da
participação, operado pela mistura, os quais, conforme Fiorin (2009) propõe, confirmam dois
tipos fundamentais de cultura: a da triagem e a da mistura. Concordamos com o semioticista
brasileiro no ponto em que, na cultura brasileira, predomina o tipo da mistura, mas que “é
preciso notar que a mistura não é indiscriminada. Há sistemas que não são aceitos na mistura”
(FIORIN, 2009, p. 121). É o caso da reportagem VIII que, no modo da aparência (não é, mas
parece), prega a mistura, mas, na instância da enunciação, está o interdito, próprio da triagem.
O conceito de ator coletivo se prolonga no processo de abafamento da estratificação
social da linguagem, sendo um fenômeno que pode ser apreendido por meio das forças
centrípetas dominantes no discurso jornalístico. E também pode ser semioticamente estudado
pelos princípios de participação, operado pela mistura, e de exclusão, operado pela triagem.

3.4 PRÁXIS ENUNCIATIVA: INTER-RELAÇÕES DE GRANDEZAS
A Mídia Ninja traz marcas enunciativas diferentes das dos dois jornais impressos
cotejados nos tópicos anteriores. Isso se deve à característica multilinear do hipertexto que
favorece a investigação da práxis enunciativa, conceito desenvolvido pela semiótica tensiva.
De acordo com Fontanille e Zilberberg (2001), a práxis enunciativa propicia o estudo da
instância na enunciação para além de suas marcas no enunciado. A gramática tensiva cuida de
elucidar as valências tensivas que atravessam e subjazem a construção da enunciação
enunciada.
Pensando na característica multilinear do hipertexto, Teixeira, Faria e Azevedo (2017)
propõem a seguinte leitura semiótica desse fenômeno, baseados no conceito de práxis
enunciativa:
A característica multilinear do hipertexto levanta um problema interessante, pois
impossibilita a circunscrição do enunciado, de modo que múltiplas leituras são
possíveis porque muitos enunciados são possíveis. Na Web, cria-se uma indefinição
quanto à unidade textual, na medida em que um ponto qualquer do hipertexto pode
acessar praticamente qualquer outro ponto de qualquer outro hipertexto, não
importam suas diferenças em termos de gênero, estilo, enunciatário etc. [...] O que
se tem então, nesse caso, não é mais uma enunciação pressuposta que se mostra a
partir de marcas deixadas no enunciado, mas sim uma enunciação que se constrói
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enquanto enuncia, isto é, como práxis enunciativa (TEIXEIRA; FARIAS,
AZEVEDO, 2017, p. 123, grifos das autoras).

Para entender a práxis enunciativa que se realiza ao se enunciar e orienta a construção
dos efeitos de sentido no texto, continuamos a examinar a consolidação de determinado
sistema de valores, depreendido pelos usos frequentes de determinadas figuras e de certa
recorrência de temas na discursivização do ator manifestante de rua. Vale acrescentar que, ao
trazer à luz o direito e o avesso dos enunciados analisados, estamos incorporando o conceito
de práxis enunciativa, não só como lugar de confronto entre o domínio do eu e o do outro,
mas também como a dimensão sensível e inteligível que aciona o domínio do ideológico. Não
queremos incorrer no engano, lembrado por Volóchinov (2017, p. 182), de que “a ruptura
entre a língua e seu conteúdo ideológico é um dos erros mais graves do objetivismo abstrato”.
De acordo com o estudioso russo, quando o falante se expressa, ele não está assimilando uma
forma linguística vazia de sentidos ou retomando um sinal constante e invariável.
O objetivismo abstrato é uma das correntes de pensamento à qual o Círculo de Bakhtin
se opõe. Nessa vertente, faz-se uma leitura superficial das propostas teóricas do Curso de
Linguística Geral, de Saussure (2012).129 Essa leitura propõe que, por meio das dicotomias
saussurianas, a língua, embora seja uma convenção social, seja entendida e utilizada pelo
indivíduo de forma passiva como um sistema linguístico abstrato e pronto, no qual o falante
não pode interferir de maneira alguma. Seguindo essa reflexão, essas são as características
pressupostas aos postulados saussurianos: o sistema linguístico abstrato e seu uso objetivo
pelos falantes. Essas características justificam o nome que Volóchinov (2017) atribui a essa
vertente teórica: objetivismo abstrato.
Contrariamente às possíveis leituras baseadas no objetivismo abstrato, o usuário da
linguagem está criando seu ponto vista sobre o mundo e com o mundo, conforme o estudioso
russo.
Expressaremos isso do seguinte modo: para um falante, a forma linguística é
importante, não como um sinal constante e invariável, mas como um signo sempre
mutável e flexível. Esse é o ponto de vista do falante. No entanto, o falante deve
levar em consideração o ponto de vista daquele que escuta e compreende
(VOLÓCHINOV, 2017, p. 177).

Com os achados dos manuscritos de Saussure (2013), podemos apreender que a crítica de objetivismo
abstrato deve ser atenuada e relativizada quando aplicada à corrente de pensamento desenvolvida pelo mestre
genebrino.
129
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Ao denunciar seu avesso, as postagens, como enunciados dialógicos, apresentam seu
direito, que reúne as crenças e ideais acolhidos como sistemas de representações de seu
sujeito enunciador em inter-relação com seu enunciatário-leitor e suas respectivas formações
ideológicas que, conforme Discini (2009a, p. 232) explica, “crê e faz crer”. De acordo com a
semioticista, essas formações ideológicas, baseadas e, por vezes, cristalizadas em formações
discursivas, “legitimam-se lugares de quem fala e de quem escuta; de quem faz-fazer e de
quem faz” (DISCINI, 2009a, p. 232).130 Em outro estudo, a autora destaca que esse
desvelamento das formações ideológicas e discursivas “é mediado pela práxis enunciativa,
dada ela própria como determinado sistema de percepções de um sujeito diante do mundo”
(DISCINI, 2005, p. 18). Nas análises das postagens, seguiremos essa perspectiva teórica para
examinarmos com quais outras grandezas o ator coletivo manifestante de rua se relaciona.
Escolhemos as postagens da Mídia Ninja que retomam as manifestações ocorridas
entre os dias 13 e 15 de março de 2015. Eis a primeira postagem selecionada:
Figura 22 – Postagem 6: Atos de protesto de 13 de março de 2015131

Fonte: Mídia Ninja – Facebook, 2015 (www.facebook.com/midiaNINJA). Acessado em: 5 nov. 2018.
Discini (2009a) realiza essas afirmações baseada em uma exaustiva análise semiótica de uma totalidade
diversificada de textos (histórias em quadrinhos, reportagens, anúncios publicitários, dentre outros).
131
A postagem está ampliada no anexo D.6 (p. 422). Além disso, as nove fotos que acompanham essa postagem
estão reproduzidas no anexo D.6.1 (p. 423).
130
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Ao todo dos Protestos de Março, coletamos cinco exemplares publicados na rede
social digital Facebook entre os dias 13 e 16 do mesmo período. A postagem reproduzida
acima foi lançada na rede social digital Facebook no dia 13 daquele mês. Seguimos a
numeração sequencial proposta para este trabalho, por isso a nomeamos, metodologicamente,
como postagem 6.
A postagem 6 é composta por um segmento verbal, que encabeça o texto, e por nove
imagens. Como critério de análise, serão considerados apenas os efeitos de sentido produzidos
na composição das três primeiras fotografias relacionadas ao segmento verbal. Adotamos esse
critério porque são apenas as três primeiras fotografias que são dadas a ver na estrutura
composicional da postagem em análise em um primeiro momento de leitura. Para ter acesso
às outras imagens, o usuário da plataforma Facebook deve clicar no enunciado Mais 6. A
primeira interação entre enunciador e enunciatário se estabelece por meio dessas três
fotografias iniciais e o segmento verbal que as antecede. É uma leitura direcionada conforme
a verticalidade de cima para baixo. A visualização das outras seis fotos irá depender do
interesse de aprofundamento do enunciado verbo-visual da Mídia Ninja por parte do
enunciatário-leitor.
O aprofundamento da leitura faz parte da característica multilinear do hipertexto que
permite ao usuário-leitor da Web – em nosso caso, o usuário das redes sociais digitais –
realizar outras leituras, desencadeadas por links, ícones, chamadas e outros elementos (cf.
capítulo 1). Por exemplo, temos as hashtags que acompanham essa postagem:
#Dia13DiaDeLuta e #JornalistasLivres.
Como explicam Santaella e Lemos (2010), tags são palavras-chave importantes nas
redes sociais digitais. Elas carregam alguma informação significativa que o usuário almeja
destacar em seu enunciado dentro da rede que está utilizando. Por isso, ele marca essa
informação mediante um sinal gráfico específico que, nos casos do Twitter, do Facebook, do
Google+ e do Instagram, é o símbolo de cerquilha (#). A hashtag é criada pela composição do
sinal de cerquilha com um termo ou uma expressão – sem espaço entre as palavras. Depois de
criadas, elas se tornam hiperlinks dentro da rede social digital em que estão inseridas e,
portanto, são consideradas palavras indexadoras dentro dos mecanismos de busca presentes na
internet. Desse modo, outros usuários podem acionar, por meio delas, enunciados que
compartilham, semioticamente, temas e figuras similares.
As hashtags foram utilizadas primeiramente no Twitter e depois se espalharam para
outras redes sociais digitais. Atualmente, estão agrupadas no menu Trending Topics, no
Twitter e são, em geral, encontradas na barra lateral da estrutura composicional de blogs, sites
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e outras plataformas digitais. No caso do gênero postagem em rede social digital, encontramse no corpo dos segmentos verbais, geralmente no final dos períodos. Neste estudo, não
daremos ênfase às relações e às inter-relações propiciadas pelas hashtags, pois nosso interesse
está no percurso de leitura oferecida pela práxis enunciativa do enunciatário-leitor que lê e
segue o perfil da Mídia Ninja no Facebook e não aquele que é dirigido a ela por meio de
hiperlinks.132
Embora a enunciação seja sincrética (FLOCH, 1986), analisamos, metodologicamente,
o segmento visual e, em seguida, o verbal, para depois considerar o sincretismo na
homologação entre categorias do plano da expressão e do plano do conteúdo, verificando,
ainda, os semissimbolismos produzidos.
A primeira fotografia da figura 22 é apresentada em tamanho maior do que as outras
duas, dando-lhe mais destaque. O plano fotográfico dessa imagem é o geral, que acolhe tanto
os manifestantes em marcha, quanto o ambiente no qual eles se deslocam: a Avenida Paulista.
A segunda fotografia, à esquerda e abaixo da primeira, também está em plano geral, porém o
actante-observador está mais distante, por isso é possível capturar, na segunda imagem, as
vegetações e as edificações ao redor do protesto com mais nitidez do que na foto que a
precede. A terceira fotografia está em plano médio, focalizando os manifestantes em
detrimento do fundo. Nessa imagem, o actante-observador projetado pelo enunciado visual
está mais próximo e de frente aos manifestantes, enquanto que nas duas outras imagens ele
está mais longe e acima do objeto percebido, no caso os manifestantes de rua.
Nas três fotos, a categoria cromática do ator manifestante de rua tende para o colorido
acentuado, comparado ao fundo que o rodeia. Observando a categoria eidética, a
homogeneidade das formas e volumes dos corpos é privilegiada pelos contornos dos corpos
do ator manifestante de rua. Prepondera a homogeneidade eidética nas duas primeiras
fotografias em relação à terceira, na qual domina a heterogeneidade. A terceira foto traz
nítidas fronteiras entre os corpos dos manifestantes. Considerando a categoria topológica, as
linhas dos corpos formam tangentes oblíquas em contiguidade a um paralelismo de
horizontais e verticais. Graças aos braços estendidos e o alinhamento lado a lado dos
manifestantes, ambas as tendências topológicas (tangentes oblíquas/rede de paralelismos)
coexistem: ora uma domina, ora a outra.

Para saber mais sobre o uso das hashtags nas mobilizações sociais em outros percursos de leitura, recomendase a coletânea de textos organizada por Di Felice (2008).
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As dominâncias nas categorias cromática, eidética e topológica confirmam a presença
do ator coletivo manifestante de rua no perfil generalizado. Isso quer dizer que existe um ator
manifestante sendo construído na ordem do massivo, em que os traços entre os corpos e suas
singularidades se diluem em favorecimento dos valores do universo e em detrimento dos
valores do absoluto (FONTANILLE; ZILBERBERG, 2001). Com isso, o ator manifestante de
rua é observado como multidão, com valores homogeneizados pelo princípio da participação
do indivíduo no coletivo e operacionalizado pela mistura.
No que se refere ao texto sincrético, nota-se que o ator manifestante de rua é
figurativizado verbalmente pela expressão “50 Mil pessoas” (MÍDIA NINJA, 2015a) e
composto por “diversos movimentos sociais que estiveram presentes” (MÍDIA NINJA,
2015a). As maneiras verbal e visual de discursivização do ator manifestante de rua
confirmam o perfil generalizado, pois não trazem características que singularizem esse ator.
Ao contrário, o narrador, como voz delegada pelo enunciador, o constrói como uma multidão
homogênea que, embora apresente diversos movimentos sociais, tem pautas em comum:
“defesa da Petrobrás [sic] e da Democracia”, “o fim do financiamento privado de campanha e
a democratização da mídia” (MÍDIA NINJA, 2015a).
O segmento verbal e o visual convergem para a consolidação do perfil generalizado do
ator coletivo manifestante de rua. No visual, há uma multidão predominantemente retratada
no plano geral que sustenta um actante-observador mais distante, produzindo um efeito de
sentido de maior objetividade, pois está mais afastado do ator individual manifestante de rua
e, assim, pode descrevê-lo em sua performance como um coletivo. No verbal, o ator
manifestante de rua também é capturado como um todo homogêneo, verbalizado
numericamente e numa pluralidade de movimentos sociais. Nas duas linguagens, predominam
os valores do universo: ascende o inteligível e sensível – em curva convexa (ZILBERBERG,
2011). Os mecanismos reforçam o fazer saber do narrador que quer manipular o enunciatárioleitor a entrar em conjunção com seus valores, que, no caso, euforizam os protestos do dia 13
de março de 2015.
A euforização pode ser percebida na espacialização utilizada pelo narrador, que
enuncia: “São Paulo em defesa da democracia” (MÍDIA NINJA, 2015a). Esse enunciado
pressupõe que os manifestantes reunidos nas ruas da cidade de São Paulo-SP representam
toda a cidade, mobilizada em prol dos valores amparados pelos protestos do dia 13 de março
de 2015. Na relação de contiguidade entre a parte e o todo, fica esboçada uma metonímia. O
sujeito enunciador faz crer que a parte representa o todo. Com isso, percebe-se, como nas
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postagens analisadas no corpus das Jornadas de Junho de 2013, a estratégia argumentativa de
agigantar o ator manifestante de rua para afiançar os contratos enunciativos.
O posicionamento da Mídia Ninja pode ser apreendido por outros recursos recorrentes
em seu modo de dizer. Na postagem 7, do dia 14 de março de 2015, encontramos outra
estratégia que arquiteta também o ator manifestante de rua de maneira euforizante.
Figura 23 – Postagem 7: Atos de protesto de 13 de março de 2015133

Fonte: Mídia Ninja – Facebook, 2015 (www.facebook.com/midiaNINJA). Acessado em: 5 nov. 2018.

O segmento utilizado na chamada da postagem 7 constitui-se de um excerto recortado
de um texto intitulado Sexta-feira, 13: dia de terror para os poderosos, de autoria da Mídia
Ninja que, desde o dia 24 de março de 2015, começou a fazer parte da rede Jornalistas
Livres.134 O lançamento dessa nova rede de colaboração deu continuidade ao projeto
A postagem está ampliada no anexo D.7 (p. 424). Além disso, as dezoito fotos que acompanham essa
postagem estão reproduzidas no anexo D.7.1 (p. 425).
134
Embora o referido texto do blog presente no site dos Jornalistas Livres não faça parte do escopo deste
trabalho, nota-se que o seu título faz uma intertextualidade com os filmes de terror que retomam a sexta-feira 13
como um dia de superstições e misticismos. Para maiores informações sobre a paixão do medo no cinema de
terror, recomenda-se a leitura de Silva (2012). Além disso, o enunciado reportado na postagem é polêmico e
133
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jornalístico idealizado pela Mídia Ninja, conforme foi informado por seus organizadores
(JORNALISTAS LIVRES, 2015a).135
Além disso, foram criados hashtags (#JornalistasLivres; #MidiaNINJA) e links no
perfil do Facebook da Mídia Ninja. Esse perfil continuou ativo e passou a integrar a rede
Jornalistas Livres por meio de links de direcionamento para o endereço do site oficial da nova
rede de colaboradores, a saber: https://medium.com/jornalistas-livres. A seguir, reproduzimos
os três primeiros parágrafos presentes no manifesto de fundação dessa rede:
#JornalistasLivres somos uma rede de coletivos originada na diversidade. Existimos
em contraponto à falsa unidade de pensamento e ação do jornalismo praticado pela
mídia tradicional centralizada e centralizadora. Pensamos com nossas próprias
cabeças, cada um(a) de nós com sua própria cabeça. Os valores que nos unem são o
amor apaixonado pela democracia e a defesa radical dos direitos humanos
(JORNALISTAS LIVRES, 2015a).
#JornalistasLivres nos opomos aos estratagemas da tradicional indústria jornalística
(multi)nacional, que, antidemocrática por natureza, despreza o espírito jornalístico
em favor de mal-disfarçados interesses empresariais e ideológicos, comerciais e
privados, corporativos e corporativistas (JORNALISTAS LIVRES, 2015a).
#JornalistasLivres não agimos orientados por patrão, chefe, editor, marqueteiro ou
censor. Somos nossos próprios patrões/patroas, somos nossos próprios empregados.
Almejamos viver em liberdade e vivemos na busca incessante por liberdade
(JORNALISTAS LIVRES, 2015a).

Os três excertos se fundamentam nas estruturas profundas, a euforização do polo da
liberdade em oposição ao da opressão projetado sobre a “mídia tradicional centralizada e
centralizadora”, “tradicional indústria jornalística”, orientada “por patrão, chefe, editor,
marqueteiro ou censor” (JORNALISTAS LIVRES, 2015a). Essa polêmica já estava presente
no modo de ser e de fazer da Mídia Ninja, como se observou no corpus das Jornadas de
Junho de 2013. De junho de 2013 a março de 2015, a polêmica se acirrou e se tornou ainda
mais intensa, agora, sob a chancela da nova rede. Esse desdobramento da Mídia Ninja em
Jornalistas Livres é uma das provas discursivas de que a práxis enunciativa se transforma no
próprio ato de se enunciar, principalmente na volatilidade das interações da cibercultura
(LÉVY, 2011), corroborada pela transversalidade de atores e enunciados nos gêneros digitais,
conforme afirma Discini (2015b).136
carregado de interdiscurso e interdito que são desdobrados no texto do blog de distintas formas, todavia, o que
analisamos neste estudo é apenas o segmento verbal presente na postagem selecionada do Facebook.
135
No interior da web, entende-se por redes de colaboração “estruturas envolvendo vários atores que se
coordenam para atingir objetivos comuns através da conjugação dos respetivos esforços” (BORBINHA, 2004, p.
73).
136
Conforme discute Discini (2015b, p. 94), ao analisar o gênero blog e seu campo de presença sensível, os
gêneros digitais tendem a se apresentar como “uma mistura de enunciados, de enunciações, e dos próprios
valores que fundam a presença exposta à transversalidade actancial favorecida pela internet”.
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Para manter a coerência em nossa análise e como nosso corpus dos Protestos de
Março se constitui das postagens de 13 a 16 de março de 2015, conservamos a referência à
autoria como Mídia Ninja. Todavia, não poderíamos nos furtar da indicação de que a própria
fonte enunciativa se transformou após o processo de coleta dos dados deste trabalho. Portanto,
esse fenômeno discursivo é acolhido neste estudo como indício de que a instância da
enunciação também pode ser modificada durante sua difusão na e pela rede social, seja aquela
organizada pelos computadores em interação com os homens, seja aquela efetivada pela interrelação entre indivíduos.
Voltando ao enunciado reportado no corpo do segmento verbal da postagem 7,
observa-se que ele desencadeia uma quebra de expectativas previstas das possíveis
consequências de realização de um fenômeno específico, no caso os atos de protesto ocorridos
no dia 13 de março de 2015. Existe a configuração retórica de uma contra-argumentação. Para
tanto, constroem-se, primeiramente, todos os contraprogramas narrativos possíveis: “seria um
fracasso, um tiro no pé, que acabaria dando munição aos defensores do impeachment, que
demonstraria a fragilidade da base social do governo” (MÍDIA NINJA, 2015a). Em seguida,
eles são desmontados: “mas foi bem diferente o que se viu” (MÍDIA NINJA, 2015a). Para
desconstruir as previsões, o segmento verbal utilizou a conjunção adversativa mas, que
corresponde a uma concessão que, nesse caso, produz o efeito de sentido de mentira (parece,
mas não é) para aquilo que era considerado acreditável (previsão dos contraprogramas).
O pretérito perfeito está construído no enunciado da postagem 7 de modo
concomitante em relação a um momento de referência passado, que são os atos de protesto do
dia 13. Configura-se, na nomenclatura proposta por Fiorin (2016a, p. 139), como pretérito
perfeito 2, que “exprime um acontecimento limitado, acabado e pontual, expressa sempre uma
descontinuidade em relação ao momento de referência”.137 Como indica Fiorin (2016a, p.
142), “o futuro do pretérito tem um valor hipotético”, que no caso em exame é desacreditado,
isto é, tensivamente, torna-se ancorado no âmbito do crer no inacreditável (ZILBERBERG,
2011, p. 244).
Estamos diante de um segmento concessivo, que desloca o centro de valorização. As
forças centrípetas são estimuladas porque o sujeito enunciador coloca em xeque o que se deve
acreditar. Para tanto, o olhar centralizador prioriza a construção feita do ator do enunciado
De acordo com Fiorin (2016a, p. 136), o pretérito perfeito em português agremia duas funções, a saber:
“anterioridade em relação a um momento de referência presente e concomitância em relação a um momento de
referência pretérito. Temos, por conseguinte, do ponto de vista funcional, dois pretéritos perfeitos: o 1, que é
tempo do sistema enunciativo, e o 2, que pertence ao sistema enuncivo”.
137
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manifestante de rua. Como explica Zilberberg (2011, p. 243), “o ‘acreditável’ se remete ao
‘crer’ da doxa”, e essa doxa é questionada pelo enunciador Mídia Ninja por meio da
enumeração de diversos contraprogramas que, depois, não se efetivam.
O segmento visual reforça as forças centrípetas e homogeneizantes. O olhar do
enunciador é disparado para diferentes espaços e atores que se reuniram para protestar no dia
13 de março de 2015 e que estão lado a lado na fotomontagem exposta logo abaixo do
segmento verbal da postagem 7. Na imagem, estão reunidas as fotos dos atos de protestos de
dezoito cidades diferentes, todas nomeadas, a saber: Aracaju-SE, Belém-PA, Vitória-ES,
Florianópolis-SC, Recife-PE, Natal-RN, Rio de Janeiro-RJ, Brasília-DF, Manaus-AM, Campo
Grande-MS, São Paulo-SP, Salvador-BA, Fortaleza-CE, Goiânia-GO, Curitiba-PR, TeresinaPI, Betim-MG e Palmas-TO. Predomina nessas fotos a homogeneidade das formas e dos
volumes que constituem o corpo actorial como um coletivo, em detrimento das singularidades
individuais.
Corrobora essa homogeneização o plano fotográfico adotado que é o mesmo: plano
geral. Como já salientamos, esse tipo de plano fotográfico retoma com maior primazia a
relação entre as figuras e o fundo. Ele possibilita que se construa uma micronarrativa de
determinada cena, no caso da grande participação popular nos atos de protestos realizados no
dia 13 de março de 2015. Privilegia-se, nesse plano fotográfico, o enquadramento do todo em
detrimento do foco personalizado nas possíveis sutilezas de cada componente (WEB, 2014).
As categorias cromática, eidética e topológica das fotografias são equivalentes. Em
todas elas, o ator manifestante de rua é construído cromaticamente como colorido. As cores
vermelha e branca predominam, sugerindo simbolicamente os temas e as figuras do discurso
do PT e de outras organizações sindicais, como a CUT. Os contornos e os formatos dos
corpos constituem tangentes oblíquas, mais do que paralelismos horizontais e verticais. Isso
favorece a homogeneidade dos corpos dos manifestantes de rua que constituem uma multidão,
em detrimento a uma heterogeneidade dos corpos que distinguem as singularidades dos gestos
de cada participante do protesto de rua. São traços compartilhados pelas dezoito fotos que
compõem a fotomontagem.
Com isso, depreende-se, em cotejo com a postagem anterior, que a estratégia de
construção do ponto de vista da postagem 7 é diferente. Ela promove um olhar mais exaustivo
sobre o objeto percebido, no caso os atos de protesto do dia 13 de março de 2015. Contudo,
na postagem 6, há uma estratégia particularizante, enfocando apenas os protestos ocorridos na
cidade de São Paulo; na postagem 7, existe a estratégia englobante, que retoma o mesmo
fenômeno, mas por meio de diferentes atores e espaços amalgamados. Nesta, vigoram os
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valores de totalidade, conforme Fontanille (1999); naquela, os de especificidade. Em termos
tensivos, o princípio de participação, operado pela mistura, está presente nas postagens 6 e 7.
Especificamente nesta última, desponta também o princípio de exclusão, operado pela
triagem, pois, como salientamos, há o predomínio do branco e do vermelho que
simbolicamente remetem aos discursos do PT e de frentes sindicais, como a CUT. São modos
diferentes de apreender sensivelmente o fenômeno dos protestos de rua.
Embora as maneiras de compreender o fenômeno sejam distintas, a discursivização do
ator do enunciado manifestante de rua é bem semelhante, pois continua a ser reiterado o perfil
generalizado do ator coletivo. As singularidades do ator do enunciado são apagadas em prol
da asseveração de temas e figuras promovidos pelos valores dos contratos fiduciários
enunciativos. A postagem 8 aborda os atos de protestos ocorridos no dia 15 de março de 2015
e traz efeitos de sentido também emparelhados ao perfil generalizado, mas outras conotações.

Figura 24 – Postagem 8: Atos de protesto de 15 de março de 2015138

Fonte: Foto de Ana Mendes e texto da Mídia Ninja – Facebook, 2015 (www.facebook.com/midiaNINJA).
Acessado em: 5 nov. 2018.
138

A postagem está ampliada no anexo D.8 (p. 426) para sua maior legibilidade.
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Observando os enunciados verbais das postagens 7 e 8, percebem-se marcas de
destacamento comuns, com a presença das aspas duplas alertando ao enunciatário-leitor que o
fragmento foi retirado de outro texto diferente do da postagem no Facebook. Nos dois casos,
os segmentos verbais são excertos de enunciados presentes no blog da rede Jornalistas
Livres.139 O trecho na postagem 8 fora retirado do texto Os defensores do impeachment são
brancos, de autoria de Trevisan (2015), publicado também no dia 15 de março de 2015 no
blog citado.
Os excertos inseridos no gênero postagem ganham mais independência em relação ao
texto-fonte, uma vez que eles estabelecem outras inter-relações e passam a obedecer outras
coerções genéricas (relativo a gênero do discurso). Por isso, não são considerados citações
reportadas, pois os enunciados não dependem necessariamente do texto-fonte – embora a este
remetam, geralmente, por meio de hiperlink. Na plataforma do Facebook, o segmento verbal
destacado do texto-fonte, quando é integrado à postagem, pode ser curtido, compartilhado e
comentado, portanto, na maioria dos casos, não leva o enunciatário-leitor do excerto para o
texto-fonte.
Não é preciso ligar-se ao hiperlink que dá acesso aos textos-fonte desses enunciados
destacados para trazer à tona as relações estabelecidas com os segmentos verbais que
constituem as postagens 7 e 8. Ocorre o que Bakhtin (2017, p. 69) dissera, anteriormente, a
“palavra alheia” se torna “palavra semialheia”. A maior independência do texto-fonte
demonstra que os segmentos verbais das duas postagens são enunciados os quais sofreram o
destacamento por parte do sujeito enunciador, ganhando outras esferas de circulação, bem
como produzindo diferentes efeitos de sentido.
A diferença entre o segmento verbal da postagem 8 e o da postagem 7 é a gradação da
força centrífuga. Na primeira, elas estão menos fortalecidas, enquanto que na segunda, essas
forças encontram-se plenamente vigorosas. A afirmação pode ser observada pela
actorialização do ator do enunciado manifestante de rua. Na postagem 7, encontra-se o perfil
generalizado do ator coletivo pressuposto a esse ator do enunciado. Há também uma distinção
entre o sujeito enunciador Mídia Ninja e Jornalistas Livres, embora eles expressem, desde o
nível profundo, a euforização do polo da liberdade e se oponham ao polo da opressão,

Retomando a rubrica de dicionário (HOUAISS, 2014), Discini (2015b, P. 90) define blog como “página
pessoal, atualizada periodicamente, em que os usuários podem trocar experiências, comentários etc., geralmente
relacionados com uma determinada área de interesse [...]”. No caso do blog da rede Jornalistas Livres, a área de
interesse é o jornalismo independente. As postagens na página são diárias e feitas em diversos momentos do dia,
divulgando e opinando sobre fatos e ocorrências locais, regionais, nacionais e internacionais.
139
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textualizado na figura da “tradicional indústria jornalística” (JORNALISTAS LIVRES, 2015,
on-line). Confirma-se, conforme aponta Bakhtin (2017, p. 32), que
[...] todo discurso vivo varia na forma de sua oposição ao seu objeto: entre o
discurso e o objeto, o discurso e o falante situa-se o meio elástico e amiúde
dificilmente penetrável de outros discursos alheios a respeito do mesmo objetivo,
“no mesmo tema”. O discurso pode individualizar-se estilisticamente e enformar-se
no processo mesmo de interação viva com esse meio específico (BAKHTIN, 2017,
p. 48).

Embora as duas postagens possuam semelhanças, elas diferem no modo como
elaboram o eixo da alteridade (domínio do outro). Na postagem 7, há um diálogo polêmico
com as previsões que o outro faz, uma vez que os contraprogramas são revistos, polemizados
e, então, desacreditados pela estratégia argumentativa baseada no sintagma concessivo. Já na
postagem 8, o outro está sincreticamente assimilado pelo crer ser assumido pelo sujeito
enunciador. Por isso, dizemos que as forças centrípetas alcançam, em termos tensivos,
valências plenas e esse enunciado constitui um sintagma implicativo, instaurando o crer no
acreditável e o não crer no inacreditável (ZILBERBERG, 2011, p. 244).
Na postagem 8, o dialogismo é atenuado e a construção discursiva do ator
manifestante de rua é outra. Há mudanças, tanto na instância do enunciado, como na da
enunciação. Na instância do enunciado verbal, o perfil dos atores manifestantes de rua dos
protestos realizados no dia 15 de março de 2015 possui características específicas. De acordo
com o enunciado destacado, “são aqueles que enriqueceram à custa da escravidão negra e que
não se conformam com o mínimo de reparação do Estado”, “defensores do impeachment”,
“brancos” (MÍDIA NINJA, 2015c). Nota-se, com isso, que o perfil do ator coletivo construído
para o manifestante de rua é o personalizado, pois ele tem determinados traços, assume
alguns valores e promove certas ideologias.
No segmento visual, as categorias cromática, eidética e topológica amparam
dominantemente o perfil generalizado. O plano fotográfico é um plano médio e o actanteobservador está mais próximo do objeto observado do que nas outras imagens das duas
postagens anteriores. Essa fotografia, diferentemente das outras, não tem um fundo que
mostra o entorno do local, pois, nesta imagem, os manifestantes ocupam todo o quadro da
cena fotográfica. As cores que predominam na figurativização do ator manifestante de rua são
a verde e a amarela e não mais a branca e a vermelha. Os paralelismos horizontais e verticais
surgem nos braços estendidos dos manifestantes e as tangentes oblíquas na oscilação flutuante
da disposição de seus corpos, lado a lado, mas não simetricamente. Predomina a
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homogeneidade nos contornos dos corpos desses manifestantes que não permite distinguir
suas fronteiras conforme eles vão se afastando do primeiro plano fotográfico, isto é, quanto
mais ao fundo, mais os limites se borram entre um manifestante e outro. De forma geral, o
ator manifestante de rua, nessa fotografia, tende mais para o perfil generalizado do que para o
personalizado.
A divergência nos perfis do ator coletivo manifestante de rua entre os segmentos
verbal e o visual é produtora de sentido. Homologando os dois segmentos e seus distintos
perfis, engendra-se o efeito de sentido no qual a totalidade de manifestantes de rua que foi
protestar no dia 15 de março de 2015 agremia os valores de uma parcela específica da
sociedade. Essa interpretação se confirma na expressão utilizada no excerto “os mesmos que
estiveram reivindicando hoje [15/02/2015]” (MÍDIA NINJA, 2015c, grifo nosso). A
associação entre o ator manifestante de rua presente visualmente na fotografia que reporta os
protestos do dia 15 e aquele que defende os valores destacados no segmento verbal é
construída no e pelo texto sincrético, de maneira semissimbólica.
Da mesma forma, a estratégia de construção do ponto de vista dessa postagem é bem
diferente da postagem 7. Não existem muitas visadas sobre o objeto percebido por parte do
sujeito perceptivo. Ele captura apenas um ângulo dos protestos ocorridos no dia 15 de março
de 2015, diferentemente da postagem anterior em que o sujeito perceptivo retoma várias
cidades por meio do recurso da fotomontagem. Depreende-se um sujeito perceptivo que isola,
detalha e especifica uma parte do todo, consolidando, conforme a proposta de Fontanille
(1999), a construção do ponto de vista por meio de uma estratégia particularizante.
Enquanto a estratégia de construção do ponto de vista é particularizante, o ator
coletivo é generalizado. Eis um contraste entre a instância da enunciação e a do enunciado.
No âmbito da enunciação, a voz delegada do narrador quer delimitar os valores defendidos
pelo ator manifestante de rua, que, nesse caso, não são os mesmos que os seus. Por isso, a
disforia surge com o processo de detalhamento dos valores desse ator e da associação que se
faz com ele.
O enunciado destacado na postagem 8 é uma “palavra semialheia” (BAKHTIN,
2016), pois congrega traços da enunciação no enunciado devido ao modo de dizer. Essa
conjuntura favorece as forças centrípetas, uma vez que o actante narrador robustece seu centro
de valoração do sujeito enunciador. Com isso, o princípio da exclusão é ativado e opera-se,
tensivamente, com a triagem das grandezas extensas e intensas. Há, dessa maneira, um campo
tensivo favorável às generalizações e às moralizações do sujeito enunciador em interface com
suas formações ideológicas e discursivas afins.
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Confirma-se, assim, o que Regina Gomes (2009) discute como uma das estratégias do
sincretismo no texto jornalístico: “ao escolher conjugar as diversas linguagens, o sujeito da
enunciação captura, de forma mais totalizadora, a adesão do enunciatário, tornando-lhe mais
difícil escapar à manipulação”. Por meio da postagem 8, verificamos que esse recurso foi
utilizado pelo enunciador, pois, ao relacionar as linguagens visual e verbal de maneira
peculiar, ele pôde afiançar e promover os valores e as crenças dos seus contratos de fidúcia
com determinadas formações ideológicas e discursivas, as quais sustentam um novo
jornalismo atento às demandas sociais e às pautas das minorias – em geral, pouco atendidas
na dita grande mídia.
Como marcas da enunciação enunciada, não há mais a presença da hashtag
#MídiaNINJA em companhia da #JornalistasLivres, como na postagem 7, que favorecia a
presença de distintas vozes sociais. Por outro lado, na postagem 8, encontra-se a oração no
modo imperativo “Siga Jornalistas Livres!” (MÍDIA NINJA, 2015c). Esse outro enunciado
pode ser interpretado como um conselho, uma ordem ou um pedido do sujeito enunciador ao
enunciatário-leitor. Esses elementos injuntivos mostram que as fronteiras entre o éthos da
Mídia Ninja e o dos Jornalistas Livres estão borradas, sendo os dois emparelhados a um
arquidestinador, que assume determinados valores de mundo de uma doxa.
Em termos bakhtinianos, o arquidestinador se afiança por meio de um discurso que
possui “graus de autoritarismo” e que “[...] exige de nossa parte um reconhecimento
incondicional e nunca um domínio livre e uma assimilação com meu próprio discurso”
(BAKHTIN, 2017, p. 137). O arquidestinador é previsto, semioticamente, como aquele
“destinador social, chamado a exercer a justiça” (GREIMAS; COURTÉS, 2008, p. 133),
como no caso da vingança.
Embora o vocábulo arquidestinador não esteja presente em nenhum dos dois
dicionários de semiótica (GREIMAS; COURTÉS, 1986; 2008), é um termo utilizado no seio
da teoria para designar um destinador que transcende a instância hierárquica de todos os
demais destinadores possíveis, instaurando, com sua presença, uma deontologia (dever
fazer/não dever fazer). Por isso, ele frequentemente aparece encarnado, na figurativização e
na tematização dos textos, como divindades, práticas, leis, códigos de honra, dentre outras
possibilidades.
É a presença exacerbada de um arquidestinador que faz o enunciado da postagem 8 se
diferenciar do da postagem 7. Neste, temos um sujeito da enunciação na ordem da polêmica,
convocando o outro para a arena do discurso. Naquele outro, temos um arquidestinador que
afirma categoricamente: “Os defensores do impeachment são brancos” (MÍDIA NINJA,
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2015c). Nessa lógica, todos têm a mesma característica, não cabendo nenhuma exceção. É um
sintagma implicativo, que, ao contrário do concessivo, faz “crer no acreditável”, sob a
regência dos valores de absoluto (ZILBERBERG, 2011). O narrador, como voz delegada
desse enunciador, relata de maneira determinante: “a população negra não foi aos atos de 15
de março, suas demandas não foram contempladas”. O arquidestinador sanciona o que
aconteceu (os brancos foram às manifestações) e o que não aconteceu (os negros não foram às
manifestações).
Nesse caso, o ator coletivo ascende mais sensivelmente do que nas outras duas
postagens. O arquidestinador centraliza as vozes do texto ao seu comando. Elas são
orquestradas sob sua batuta. Os contratos fiduciários enunciativos são estabelecidos
fortemente e quem os confronta é disforizado pelo (inter)discurso convocado por esse
arquidestinador. Decorre daí o que acontece com o ator manifestante de rua, que recebe o
perfil personalizado, independentemente de sua cor de pele, origem ou classe social. Sob o
viés discursivo confirmado pelo arquidestinador, esses manifestantes são “brancos”,
“defensores do impeachment”, “enriqueceram à custa da escravidão” e “não se conformam
com o mínimo de reparação do Estado” (MÍDIA NINJA, 2015c). Generalizando no plano da
expressão, a organização eidética, cromática e topológica atinge, paradoxalmente, uma
personalização de grupo social por meio do perfil generalizado do ator manifestante de rua.
Na postagem 9, observa-se uma distinta discursivização do ator manifestante de rua.
Ela foi veiculada na rede social digital Facebook no dia 16 de março de 2015. A postagem
coloca em discussão os protestos realizados no dia 15 daquele mês. Nesse outro texto
sincrético, porém, o segmento verbal não retoma extratos do discurso do blog. A Mídia Ninja
enuncia e se posiciona, embora continue presente o hiperlink direcionando o enunciatárioleitor para os conteúdos do blog dos Jornalistas Livres.
A postagem 9, distinta das outras, tem uma fotografia em destaque que privilegia as
singularidades do ator manifestante de rua. Diferentemente da postagem 6, em que há várias
fotografias e algumas delas recortam os manifestantes, privilegiando a multidão, a postagem 9
usa apenas uma fotografia que retrata um único manifestante.
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Figura 25 – Postagem 9: Atos de protesto de 15 de março de 2015140

Fonte: Mídia Ninja – Facebook, 2015 (www.facebook.com/midiaNINJA). Acessado em: 5 nov. 2018.

O ator manifestante de rua é fortemente colorido. Ele está rodeado de policiais que
delineiam o monocromatismo entre o preto e o cinzento de suas vestes. Na categoria
topológica, a tropa de policiais alinhada, lado a lado, próxima ao manifestante, em pé, monta
uma rede de paralelismos horizontais e, sobretudo, verticais, em detrimento das tangentes
oblíquas que constituem a vegetação ao fundo. Como o plano fotográfico adotado é o médio,
o actante-observador da foto está posicionado próximo à cena, de frente. Isso faz com que os
volumes e os formatos dos corpos dos policiais e os do manifestante de rua estejam
delineados, mostrando que a heterogeneidade predomina sobre a homogeneidade na categoria
eidética da imagem.
Essas características levam ao efeito de sentido de destaque do ator manifestante frente
aos demais elementos figurativizados na fotografia, pois ele é o mais colorido, o mais
140

A postagem está ampliada no anexo D.9 (p. 427) para sua maior legibilidade.
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heterogêneo e com paralelismos horizontais e verticais mais numerosos (como se nota pelas
vestimentas e adereços constituídos por linhas e faixas). Com isso, parece que a estratégia de
construção do ponto de vista adotado pelo sujeito perceptivo nesse segmento visual é a
eletiva, pois ele seleciona um exemplar de manifestante de rua para representar todos os
outros. Tem-se o foco, a escolha e a exemplaridade como critérios assumidos e concretizados
por essa estratégia sendo efetivados devido à seleção desse único manifestante.
A figura do manifestante carrega o pendão dos Estados Unidos da América e sua
roupa traz parcialmente as cores dessa bandeira estrangeira, junto com o verde-louro do
lábaro nacional. A cartola que o ator manifestante está usando também reafirma o azul, o
branco

e

o

vermelho

do

pendão

estadunidense.

Esses

elementos

retomam

interdiscursivamente a figura do Tio Sam (Uncle Sam), um dos símbolos da cultura norteamericana. Conforme explicam Karnal et al. (2007, p. 222), James Flagg, em 1917, elaborou
um cartaz por ocasião da Primeira Guerra Mundial, no qual “o Tio Sam conclama os
americanos a se alistarem no exército. O mesmo cartaz foi também amplamente usado na
Segunda Guerra Mundial”. Um dos primeiros usos do Tio Sam foi em 1812, na Guerra angloamericana, e seu primeiro desenho surgiu em 1870 pelas mãos do cartunista Thomas Nast,
que o desenhou baseado no rosto de Abraham Lincoln, o 16º presidente dos Estados Unidos, e
que ocupou o cargo de 4 de março de 1861 até seu assassinato, no dia 15 de abril de 1865.141
A interdiscursividade compõe as vestimentas e os acessórios do ator manifestante de
rua flagrado pelo olhar do actante observador projetado no e pelo texto. O referido
manifestante encontra-se cindido, pois parte dele levanta os valores do ufanismo nacionalista
e, a outra parte, os valores do imperialismo norte-americano. Bourdieu e Wacquant (2002, p.
15) explicam que o “imperialismo cultural repousa no poder de universalizar os
particularismos associados a uma tradição histórica singular, tornando-os irreconhecíveis
como tais”. Nesse processo, realiza-se uma violência simbólica (BOURDIEU, 1989) que se
configuraria como a intromissão de símbolos alheios e estrangeiros em uma determinada
cultura. Entretanto o que seria a violência simbólica não se realiza. O ator do enunciado
manifestante de rua em destaque alia-se ao efeito de sentido de mistura, não no de triagem.
Outros fatos históricos fundamentam a figura do Tio Sam para além do cartaz de 1917. Conta-se que soldados
americanos fizeram uma associação jocosa com as inicias americanas U. S. que vinham nos barris de carne. Eles,
metonimicamente, vincularam as referidas iniciais ao nome do proprietário da companhia fornecedora de carne
ao exército, o senhor Samuel Wilson, mas chamando-o de Uncle Sam. Essa metonímia ganhou notoriedade
quando o Tio Sam é mencionado na literatura estadunidense em 1816, com a publicação do livro alegórico The
adventures of Uncle Sam in search after his lost honor, de Frederick Augustus Fidfaddy que também faz
referência velada a Samuel Wilson. Em 1961, o Congresso dos Estados Unidos distinguiu Samuel Wilson como
inspirador da figura do Tio Sam. Essa foi a confirmação oficial da história comumente corrente no folclore
americano.
141
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Prova disso é o compartilhamento de um mesmo corpo actorial por parte de duas ideologias, a
ufanista e a imperialista americana.
A confluência do interdiscurso que foi disparada pela fotografia demonstra que o
abafamento da estratificação social ocorre somente no segmento verbal da língua, mas
também está presente na linguagem visual. Isso é possível porque a fotografia desperta o
sensível e o inteligível no enunciatário-leitor. Como Greimas (2017) explica, temos a fratura
na vida:
Algo, não se sabe o que, acontece de repente: nem belo, nem bom, nem verdadeiro,
mas tudo isso de uma só vez. Nem se quer isso: outra coisa. Cognitivamente
inapreensível, esta fratura na vida é, depois, susceptível de todas as interpretações:
crê-se reencontrar aí a insuspeitada espera que a precedeu, crê-se aí reencontrar a
madeleine que remete às imemoráveis nascentes de ser; ela faz nascer a esperança de
uma vida verdadeira, de uma fusão total do sujeito e do objeto. Ao mesmo tempo
que o sabor de eternidade, ela deixa o ressaibo da imperfeição (GREIMAS, 2017, p.
78, grifo nosso).

De acordo com o estudioso lituano, “as ordens sensoriais estão dispostas em estratos
de profundidade, segundo uma hierarquia instituída, de certo modo, pela distância que separa
o sujeito do objeto alvo” (GREIMAS, 2017, p. 78). Oliveira (1995, p. 233) acrescenta que
“interpretar a estesia é decompor essa atualização do discurso, perscrutando nela a ordem
sensorial que embreia a conjunção entre sujeito e mundo; é investigar como nessa os sentidos
se aliam para a apreensão estésica a partir dos modos como o objeto se impõe ao sujeito [...]”.
Nessas condições, o estudo da estesia nos textos permite desvelar:
[...] a força para despertar o leitor e o levar a sentir na mesmice das coisas uma
revelação imprevisível e transformadora, isso não é analisar nem o belo, nem o feio,
nem o bom, nem o mal, mas, antes de qualquer tipo de julgamento, é analisar na
obra as suas estruturas para desencadear o sentir simplesmente as coisas do mundo,
guiada pela atração dos sentidos (OLIVEIRA, 1995, p. 234).

Compreendemos, com isso, que o ator manifestante de rua figurativizado na foto
rompe com determinados simulacros esperados por certo sistema social, enquanto que, no
mesmo gesto, afiança outros contratos fiduciários de outra doxa. Isso ocorre na ordem do
inteligível, como é próprio à mídia, mas temos a ascendência da estesia. Na ordem do
sensível, nas profundezas do sensorial, o raciocínio só vai se atualizar posteriormente. O que
vem à baila é a fratura na vida (GREIMAS, 2017, p. 78), isto é, a atitude inusitada do ator
manifestante de rua de se fantasiar com elementos simbólicos da própria pátria e também de
outra – no caso com símbolos dos Estados Unidos –, estando rodeado pela tropa de policiais
militares a postos em uma manifestação pública em território brasileiro. Anterior ao
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julgamento do perfil judicativo do actante observador, está cognitivamente o “inapreensível”
que será, “depois, susceptível de todas as interpretações” (GREIMAS, 2017, p. 78).
Para o sensível se instaurar e causar a “fratura na vida” (GREIMAS, 2017, p. 78), é
preciso que se (re)conheça o estatuto sensorial do interdiscurso que está associado ao processo
de discursivização do ator manifestante de rua. Não causaria fratura alguma na mesmice do
cotidiano se o mesmo ator manifestante de rua não portasse elementos simbólicos de duas
nações diferentes, ou se não fosse reconhecível a presença das tropas ao seu redor. Essa
conjuntura (inter)discursiva é parte intrínseca do inapreensível, portanto o ético participa do
estético. Se Greimas (2017) observou o caminho do inteligível para o sensível, notamos, com
essa fotografia, o caminho inverso: do sensível para o inteligível. Depreende-se, por
conseguinte, que a estratificação social da qual o ator coletivo manifestante de rua participa,
em seus diferentes perfis, relaciona-se com o estético, em maior ou menor grau.
O segmento verbal traz outros semantismos a essa fotografia, sem, com isso, anular as
outras interpretações possíveis propiciadas pela confluência de discursos presentes na
imagem. A voz delegada do narrador diz: “Durante as cinco horas que caminhamos pela
Avenida Paulista apenas em poucos momentos parecia haver concordância entre trios e
manifestantes. Era quanto gritavam ‘Fora PT’, ‘Fora Dilma’ e ‘Fora Lula’” (MÍDIA NINJA,
2015d). Diferentemente dos outros segmentos verbais que utilizavam uma debreagem
enunciva (ele-alhures-então), esse faz uma debreagem enunciativa (eu-aqui-agora). Produz-se
um efeito de sentido de maior subjetividade. O tom do enunciado é de relato pessoal, no qual
a voz delegada do actante narrador faz saber o que viu, sentiu e pôde deduzir na participação
do protesto realizado no dia 15 de março de 2015.
Abaixo da fotografia, encontra-se outro enunciado verbal, diferente do anterior. A
debreagem utilizada é a enunciva e o tom possui o simulacro de ser mais objetivo, embora
tenha traços de ironia, principalmente no trecho: “Era uma manifestação, mas lembrava muito
mais uma micareta” (MÍDIA NINJA, 2015d). Esse também é um discurso reportado do blog
dos Jornalistas Livres (JORNALISTAS LIVRES, 2015b). Distintamente das postagens 7 e 8,
não foi usado o recurso das aspas em nenhum dos dois segmentos verbais. Há, portanto,
forças centrípetas mais fortalecidas do que aquelas configuradas na postagem 7, mas que não
sustentam a mesma pujança observada na postagem 8, pois nesta existem graus maiores de
autoritarismo (BAKHTIN, 2017, p. 137).
Por outro lado, semelhante às postagens 7 e 8, é um destacamento constitutivo, pois os
enunciados ressaltados ganham novos sentidos na passagem do texto do blog para o do
enunciado da postagem do Facebook. Para citar números, a postagem 9 recebeu pelo menos

273

398 interações, visto que foi essa a quantidade de curtidas que obteve até o final do dia 16 de
março de 2015; a postagem 8 teve duas mil curtidas e a postagem 7, 480 – estes últimos dados
também foram coletados até o final do dia da respectiva publicação de cada postagem.
O que difere fundamentalmente a postagem 9 das outras postagens é que ela promove
mais as forças centrífugas do que as centrípetas ao promover valências intensas da estesia
(DISCINI, 2015a). Nessa postagem, o perfil construído para o ator manifestante de rua é o
personalizado. Mas, diferentemente daquele perfil personalizado na postagem 8, é um ator
coletivo mínimo, permeado e constituído por vozes dissonantes, desde a figurativização de
suas vestimentas, até os seus gritos que, como afirma o narrador desse texto, têm pouca
concordância. Seguimos para a postagem 10, o último material que compõe o corpus dos
Protestos de Março de 2015. Ela foi publicada no dia 16 de março de 2015.
Figura 26 – Postagem 10: os atos do dia 13 e os do dia 15 de março de 2015142

Fonte: Mídia Ninja – Facebook, 2015 (www.facebook.com/midiaNINJA). Acessado em: 5 nov. 2018.
142

A postagem está ampliada no anexo D.10 (p. 428) para sua maior legibilidade.
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A diferença entre postagem 10 e as outras quatro analisadas, é que ela emparelha os
dois protestos: os do dia 13 e os do dia 15, ocorridos naquele mês. A imagem que acompanha
os segmentos verbais da postagem é composta por duas fotografias: a da esquerda, que retoma
os protestos do dia 13 de março de 2015; e a da direita, os do dia 15 do mesmo mês e ano. O
plano fotográfico adotado nas duas imagens é o plano geral. As categorias cromática, eidética
e topológica constroem o ator manifestante de rua de maneira semelhante: mais colorido,
mais homogêneo e composto por feixes de tangentes oblíquas. Essas características
confirmam um perfil generalizado do ator manifestante de rua, figurativizado na e pela
multidão de corpos indistintos de manifestantes em marcha.
O que diferencia, com mais nitidez, essas duas fotografias, é a categoria cromática: os
protestos do dia 13 são compostos, sobretudo, pelas cores vermelha e branca; os do dia 15,
pelas cores verde e amarela. Como já foi ressaltado em outros momentos de nossa análise,
essas cores homologam-se a temas e figuras do plano do conteúdo, constituindo simbolismos
que remetem a determinadas organizações sociopolíticas. O vermelho e o branco retomam
simbolicamente os valores e as ideologias assumidos pelo PT e por outras agremiações
sindicais, como a CUT; o verde e o amarelo representam simbolicamente os temas do
nacionalismo ufanista e, a partir dos Protestos de Março de 2015, semissimbolicamente
retomam o tema do conservadorismo – como depreendemos pela análise da reportagem VIII,
que abordou o manifestante coxinha.
Essa configuração demonstra que a estratégia de construção do ponto de vista adotado
predominante nessa postagem é o acumulativo. Diferentemente da estratégia particularizante
presente nas postagens 6 e 9, da englobante, na 7, e da eletiva, na 8, a estratégia acumulativa
busca balancear, percorrendo exaustivamente o objeto percebido (FONTANILLE, 1999, p.
52). Por isso, o sujeito perceptivo não fica vislumbrado apenas pelos aspectos dos protestos
do dia 13 ou somente pelos do dia 15, mas ele percorre visualmente a ambos.
No cabeçalho da postagem 10, encontra-se o enunciado: “Mesmo sem um diploma de
exatas ousamos ponderar que em ambos os dias, a verdade numérica deve estar no meio dos
extremos. O problema é que cada lado adota para si o que lhe é mais conveniente” (MÍDIA
NINJA, 2015e). Esse enunciado parte de uma figurativização do narrador em sua relação com
o narratário, pois afirma que “mesmo sem um diploma de exatas” é possível expressar o
posicionamento de dúvida frente aos números divulgados pela grande mídia sobre a
quantidade de manifestantes presentes nas ruas nos dois dias de protesto cotejados
visualmente pelo emparelhamento das duas fotografias.
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Há uma forte dependência entre o que se vê nas imagens e o que se lê no segmento
verbal. O fazer-interpretativo do enunciatário-leitor pressuposto a essa postagem ficaria
prejudicado caso esse texto não estivesse ligado às duas fotografias, pois são elas que trazem
à luz “os dias” sobre os quais o actante narrador faz referência. A inferência visual é possível
graças aos semissimbolismos que ressaltamos, mas também em decorrência da maior
proximidade desse enunciado com o contexto pragmático (VOLÓCHINOV, 1976) que o
produziu.
No segmento verbal que está abaixo das duas fotografias, encontramos um enunciado
em que as relações dialógicas são mais explícitas e menos dependentes das inferências e
interditos. Nesse caso, o actante narrador do texto relata “diferença de números entre PM e
Datafolha chega a mais de 450% nesse domingo [15/03/2015] e mostra quem é quem no jogo
político” (MÍDIA NINJA, 2015e). O narrador expõe que o actante narrador se projeta ao
narratário como contrário ao fazer crer estabelecido pelas métricas da PM e do Datafolha que,
como indicado, possuem a discrepância de 450%. Com isso, produz-se, na totalidade
discursiva, um sintagma concessivo: embora a PM e o Datafolha afirmem que havia certa
quantidade de manifestantes, esses dados são manipulados conforme a conveniência dessas
organizações.

Tensivamente, tem-se

a

euforização do

não

crer

no acreditável

(ZILBERBERG, 2011, p. 244), porque o que parece ser a “verdade numérica” (MÍDIA
NINJA, 2015e), não o é.
Além disso, esse segmento verbal também representa um recorte de um texto do blog
dos Jornalistas Livres (2015c). Da mesma forma que nas postagens 9, 8 e 7, é um
destacamento que estabelece novas relações dialógicas na passagem do blog para a rede social
digital Facebook. Prova disso são as 511 curtidas – esse número foi obtido até o final do dia
16/03/2015. Comparando as postagens 9, 8 e 7, notamos que houve uma exacerbação das
forças centrípetas na postagem 8.
De maneira geral, o enunciado dessa postagem 10 produz o efeito de sentido da
dúvida. Coloca-se em xeque as certezas asseguradas pela “verdade numérica” (MÍDIA
NINJA, 2015e) sustentada pela PM e pelo Datafolha nas publicações da grande mídia. Com
isso, as forças centrípetas promovem o fortalecido do centro de valorização da identidade
(Mídia Ninja) em oposição à da alteridade (grande mídia, PM, Datafolha, dentre outros). O
perfil do ator coletivo manifestante de rua é o generalizado, pois é construído de maneira
esquemática, com pouca densidade figurativa, como se apreende pela designação “pessoas
nos protestos” (MÍDIA NINJA, 2015e).
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3.5 SIMULACROS DO ATOR COLETIVO MANIFESTANTE DE RUA NOS TEXTOS
Ao examinar o ator coletivo manifestante de rua, sabendo-se que ele participa do
processo de velamento da estratificação social da linguagem, compreende-se que sua
identidade está relacionada à alteridade. Emparelhado aos simulacros discursivo (perfil
personalizado/perfil generalizado), narrativo (oponente/adjuvante em programas de uso) e
patêmico (percurso passional da revolta e de outras paixões afins) depreendidos nos tópicos
anteriores, depreendemos, neste, o simulacro fundamental.
Duas categorias semânticas são homologadas no nível profundo do ator coletivo
manifestante de rua nos textos analisados. De um lado, uma categoria promove o perfil
personalizado: a identidade, como domínio do eu, está em relação à alteridade, domínio do
outro. De outro lado, temos o perfil generalizado, no qual temos a seguinte categoria: a
natureza, como domínio dos instintos e da liberdade, e a cultura, como domínio das normas e
dos convenções sociais.
As duas categorias (identidade/alteridade; natureza/cultura) constituem o simulacro
fundamental do ator coletivo manifestante de rua e explicam por que ele participa do
velamento da estratificação social da linguagem. O ator coletivo, como esquema actorial, atua
no processamento da identificação (desdobramento sobre o eixo da identidade) e da
diferenciação (desenvolvimento sobre o eixo da alteridade) dos valores promovidos pelos
contratos enunciativos. Como o ator coletivo reflete e refrata um uso semiótico, ele se
relaciona às fraturas do cotidiano (eixo da natureza sendo exacerbado), bem como às
convenções e formas de vida (eixo da cultura robustecido). Eis as relações semânticas
fundamentais que ancoram o ator coletivo manifestante de rua nos textos e nos discursos.
Comparando a postagem 6 com a 7, observa-se que o ator coletivo está relacionado
com o conceito de práxis enunciativa, uma vez que o interdiscurso e as formações discursivas
e ideológicas convocados na discursivização do ator do enunciado associam-se ao próprio ato
de se enunciar. É pela e na práxis enunciativa que a estratificação social da linguagem se
concretiza e, consequentemente, os atores coletivos a ela vinculados.
Em consequência dessas correlações, o surgimento da rede Jornalistas Livres não
corrompeu a análise do ator manifestante de rua no corpus coletado da Mídia Ninja. Fica
demonstrado, portanto, que os dois sujeitos, Jornalistas Livres e Mídia Ninja, compartilham,
no nível profundo de seus discursos, valores, convicções e ideais de mundo. Por isso, a
estratificação social da linguagem promovida pela Mídia Ninja não se desmantelou com o
surgimento da rede Jornalistas Livres, mas, ao contrário, fortaleceu-se.
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No cotejo dos quatro editoriais, dos dois artigos de opinião, das reportagens VI, VII e
das postagens 7 e 8, por meio das contribuições de Bakhtin (2017, p. 137), depreendeu-se que
as relações dialógicas são intensificadas ou abafadas conforme as forças centrípetas e seus
respectivos “graus de autoritarismo”. Observamos, por meio da postagem 8, que, quando
essas graus de autoritarismo ascendem nos enunciados reportados de outrem, pode haver um
arquidestinador que concentra os valores no campo de presença do enunciado. Com isso, o
ator coletivo ganha pungência. Eis o que estimula a grandeza do ator coletivo a crescer e a
ganhar espaço no campo de presença do texto.
Comparando as postagens 9 e 10, verificamos que o sensível está atrelado ao
inteligível também no caso da estratificação social da linguagem. A fotografia da postagem 9
bem demonstrou isso. Desde as oscilações da estesia, é possível depreender a emergência do
interdiscurso que fundamenta a discursivização do ator coletivo. Mesmo sem o julgamento de
belo, de feio, de bom ou de mal, o sensível é sensorial e culturalmente construído e,
posteriormente, naturalizado em formas de vida (GREIMAS; FONTANILLE, 2014). Por isso,
quanto maior for a presença desse sensível, menor será o campo de atuação do ator coletivo.
A postagem 9 e a reportagem VIII contêm um perfil personalizado de ator coletivo
manifestante de rua: no primeiro caso, o ator manifestante que foi encarnado como cindido
entre valores nacionalistas e estrangeiros; no segundo, na tipificação do manifestante coxinha.
Houve, nas duas ocorrências, o aumento do sensível que levou, posteriormente, ao estímulo
das relações dialógicas, mas o ator coletivo se manteve, porque houve uma ascensão correlata
das forças centrípetas – mesmo que, em impacto menor, se consideradas as outras postagens e
reportagens. Com esses dados, propomos verificar, no próximo capítulo, se o sensível diminui
o campo de presença do ator coletivo.
Na postagem 10 e na reportagem V, há a construção do perfil generalizado do ator
coletivo manifestante de rua. Embora o sensível não esteja tão exacerbado quanto na
postagem 9 e na reportagem VIII, as relações dialógicas estão, por sua vez, em ascendência,
porque o sintagma construído pelo sujeito enunciador, na totalidade discursiva da postagem
10 e reportagem V, é o concessivo que coloca em xeque a certeza da doxa: crer no
inacreditável. As forças centrípetas perdem alguns graus de impacto sobre a figuratividade do
ator do enunciado manifestante de rua, embora ainda dominem na cena da enunciação. Com
isso, o perfil generalizado do ator coletivo manifestante de rua se mantém, graças ao
crescendum do inteligível, favorecido pela exacerbação da meta persuasiva do sujeito
enunciador.
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De acordo com essas análises, entende-se que o ator coletivo estabelece, pelo menos,
três relações com outras grandezas. Primeiramente, ele se relaciona à práxis enunciativa,
bipartida entre as ocorrências das forças centrípetas e das forças centrífugas (BAKHTIN,
2010a; DISCINI, 2009a; 2015a; VOLÓCHINOV, 2017). Em segundo lugar, a presença do
ator do enunciado manifestante de rua se define diante da presença de um arquidestinador;
sobretudo, quando há um maior grau de autoritarismo (BAKHTIN, 2017, p. 137). O campo
de presença do ator coletivo, portanto, é favorecido pela presença e pela atuação de
arquidestinadores na narratividade dos textos. Em terceiro lugar, o ator coletivo tem seus
contornos diluídos quando o eixo do sensível prepondera sobre o inteligível, isto é, quando há
a “fratura na vida”, a “imperfeição” (GREIMAS, 2017, p. 78). Eis parte dos gradientes
tensivos que amparam o ator coletivo manifestante de rua nos textos e os quais exploraremos
no próximo capítulo.
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CAPÍTULO 4
FORMAS DE VIDA EM (TRANS)FORMAÇÃO:
IMANÊNCIA E TRANSCENDÊNCIA
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4.1 NOTAS INICIAIS
O fato de existir semelhante sistema de símbolos revela-nos um dos dados
essenciais, talvez o mais profundo, da condição humana: o de que não há relação
natural, imediata e direta entre o homem e o mundo, nem entre o homem e o
homem. É preciso haver um intermediário, esse aparato simbólico, que tornou
possíveis o pensamento e a linguagem. Fora da esfera biológica, a capacidade
simbólica é a capacidade mais específica do ser humano (BENVENISTE, 2005, p.
31).

A epígrafe que encabeça este capítulo retoma o pensamento de Benveniste (2005), que
compreende a faculdade simbólica do ser humano como uma de suas competências
fundamentais, principalmente quando comparada com as habilidades dos outros animais. De
acordo com o linguista francês, “pela língua, o homem assimila a cultura, a perpetua ou a
transforma. Ora, assim como cada língua, cada cultura emprega um aparato específico de
símbolos pelo qual cada sociedade se identifica” (BENVENISTE, 2005, p. 32). Em suma,
Benveniste (2005, p. 32) defende a seguinte proposição: “é definitivamente o símbolo que
prende esse elo vivo entre o homem, a língua e a cultura”. A nosso ver, o ator coletivo, como
grandeza semiótica, constitui-se por meio dessa faculdade humana de simbolizar.
O sentido que Benveniste (2005) dá para o termo símbolo difere daqueles empregados
por Saussure (2012) e por Hjelmslev (2009). Na perspectiva saussuriana, o símbolo se difere
do signo, pois aquele é mais motivado, enquanto este é arbitrário – embora o mestre
genebrino não tenha abandonado o horizonte social em seus estudos linguísticos (cf. FIORIN;
FLORES; BARBISAN, 2013). É nesse sentido que Saussure (2012) favorece o pensamento
hjelmsleviano, que concebe, por sua vez, o conceito de símbolo em contraste com o de
semissimbolismo. Hjelmslev (2009) entende a relação simbólica como uma função semiótica
mais estável, isto é, uma perenidade na construção dos sentidos entre os textos de determinada
cultura. Conforme exemplifica Discini (2018)143, em algumas culturas ocidentais, a cor branca
representa a paz, e a cor preta é símbolo de luto e de morte, por isso, essa relação de sentido já
está construída anteriormente à manifestação de qualquer texto pertencente a essas referidas
culturas (informação verbal). Por outro lado, o semissimbolismo representa uma relação quase
que motivada entre a forma do plano da expressão e a forma do plano do conteúdo criada em
determinado texto. É o que ocorre com as cores branca e preta que intensificam o efeito de
sentido de dor e de sofrimento no quadro Guernica, de Pablo Picasso, obra que retrata o
bombardeamento da cidade Guernica, na Espanha, no dia 26 de abril de 1937.
143

Contribuição avulsa de autoria de Norma Discini durante a orientação desta tese.
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Embora Benveniste (2005) entenda que a relação saussuriana significado/significante
é arbitrária e, portanto, imotivada, ele apreende que, uma vez estabelecida culturalmente a
relação “entre o significante e o significado, o laço não é arbitrário; pelo contrário, é
necessário” (BENVENISTE, 2005, p. 55, grifo do autor). Essa reflexão leva o linguista
francês a compreender a língua e a cultura como sistemas simbólicos. Esse raciocínio de
Benveniste (2005) não inviabiliza o pensamento de Saussure (2009), nem o de Hjelmslev
(2009); ao contrário, favorece o entendimento da imanência e da transcendência das
grandezas da linguagem.
Podemos fazer a ponte entre o pensamento de Benveniste (2005), que pensa a
faculdade simbólica da espécie humana, e a proposta de Hjelmslev (2009), que distingue
simbolismo de semissimbolismo. De Benveniste (2005), compreendemos que a cultura, tal
como a língua, é um sistema simbólico; e o ator coletivo, em especial o manifestante de rua,
faz parte desse sistema como uma de suas peças essenciais no interdiscurso – eis a
transcendência. De Hjelmslev (2009) e Saussure (2012), entendemos que o ator coletivo pode
estabelecer e favorecer relações simbólicas e semissimbólicas nos esquemas actoriais
construídos nos e pelos textos – eis a imanência.
Ao estudarmos o ator coletivo, especificamente o manifestante de rua, estamos
cumprindo esse papel científico delegado pelo linguista francês. Mais do que isso, estamos
delineando, dentro da área dos estudos da linguagem, outros caminhos teórico-metodológicos
que precisam ser desenvolvidos pelos pesquisadores cujos objetos de estudo são os
fenômenos linguísticos e discursivos. Estudar a cultura para além dos vieses sociológico,
psicológico, filosófico, antropológico, dentre outros, representa uma empreitada científica que
esta tese espera realizar por meio do garimpo analítico feito a respeito do ator coletivo
manifestante de rua.
Voltando-nos ao objeto de nosso estudo, destacamos que o discurso jornalístico possui
compatibilidades e incompatibilidades com outros discursos. Isso foi explorado em diversos
gêneros jornalísticos nos dois capítulos anteriores por meio das edições dos jornais impressos
Folha e Estado, e das postagens no Facebook da Mídia Ninja. Fizemos esse exame baseados
no ator coletivo manifestante de rua em dois acontecimentos históricos ocorridos inicialmente
em São Paulo-SP: Jornadas de Junho de 2013 e Protestos de Março de 2015.
Em seus estudos sobre as ciências sociais, Greimas (1981, p. 130) propunha que seria
possível “descrever as organizações econômicas e sociais, as instituições políticas e culturais
como actantes coletivos, dotados de modalidades de querer, de poder e de saber, e investidos
de conteúdos axiológicos que são vividos como tais por participantes desta ‘pessoa moral’”. O
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lituano compreende que a própria organização social urbana poderia ser decomposta por meio
da análise semiótica de “diferentes actantes e atores coletivos cujas descrições, primeiro
parciais, depois comparativas e totalizantes, forneceriam diversas apreensões de sentido
comunitário, e os modelos sintáticos assim obtidos serviriam como quadro a uma análise
semântica das ‘representações coletivas’ da cidade” (GREIMAS, 1981, p. 130). Essa
potencialidade analítica dos actantes e atores coletivos proposta por Greimas (1981) é
desenvolvida neste capítulo por meio dos resultados de análise do ator manifestante de rua
obtidos nos capítulos anteriores.
Investigando o fazer dos sujeitos, Greimas (1981, p. 130) depreende que, ao lado dos
papéis individuais, existem também os papéis sociais por meio dos quais “os indivíduos
participam da realização das tarefas coletivas. Então, pode-se dizer que estes papéis sociais
são ‘vividos’ de uma maneira ou de outra, que estas atividades sociais são significantes para o
indivíduo”. Por outro lado, o mestre lituano ressalva que as atividades sociais são
participativas, pois “cada papel e cada programa estão inscritos no quadro de um fazer
coletivo que as ultrapassa” (GREIMAS, 1981, p. 130).
O fazer coletivo que, no nosso caso, seria a manifestação de rua, é a cena englobante
do ator coletivo manifestante de rua. Esse fazer coletivo é explorado pelo discurso
jornalístico, pois ele, ao enunciar as notícias, faz a construção discursiva massiva de atores
coletivos – em nosso caso, os manifestantes de rua.
Além disso, na periodicidade do veículo midiático, afirma-se um processo
simbolizante. Segundo a proposta de Benveniste (2005), o jornalismo testemunha e difunde a
cada edição “a faculdade de representar o real por um ‘signo’ e de compreender o ‘signo’
como representante do real, de estabelecer, pois, uma relação de ‘significação’ entre algo e
algo diferente” (BENVENISTE, 2005, p. 27, grifo do autor).
De acordo com Assis Silva (1995, p. 30), “a relação entre a figuratividade profunda e
a de superfície é conhecida, na teoria semiótica, como figurativização”. Embora estejamos
acostumados a pensar na relação entre as estruturas profundas e as de superfície na
perspectiva de que aquelas vão em direção a estas, é também possível pensar a figurativização
partindo das estruturas de superfície para as profundas: “pode ser que as figuras de superfície
sejam eco da estrutura profunda, pode ser ainda que a relação entre esses níveis seja uma
espécie de relação narcísica, um jogo de espelhos” (ASSIS SILVA, 1995, p. 31). É essa
segunda direção – das estruturas de superfície para a estruturas profundas – que aplicamos
neste estudo.
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O conceito de ator coletivo é também examinado pelo viés da filosofia bakhtiniana.
Volóchinov (2017, p. 110, grifo do autor) assevera que, “ao realizar-se no processo da
comunicação social, todo signo ideológico, inclusive o signo verbal, é determinado pelo
horizonte social de uma época e de um grupo social”. Esse prisma corrobora pensarmos o
fazer coletivo como parte desse processo.
A herança teórica oferecida pela obra do Círculo de Bakhtin permite pensar ainda o
sujeito discursivo como inacabado. O inacabamento colabora com a proposta de Greimas
(1981) sobre a rede de compatibilidades e incompatibilidades de instâncias autônomas, mas
inter-relacionadas – e lembremos que essa postura teórica do lituano representa os
desdobramentos semióticos da tradição saussuriana e hjelmsleviana. Discini (2010b, p. 116)
afirma que o sujeito inacabado “[...] encerra uma ética e uma estética vividas somente
enquanto insuficiência relativa à singularidade concreta de determinada imagem”.144
Ao retomarmos os fundamentos que defendem o ator coletivo manifestante de rua, o
pressuposto bakhtiniano do inacabamento do sujeito é uma baliza a qual fomenta a discussão
sobre a estética que se articula ao perfil personalizado do manifestante de rua, mesmo em
presença mínima – segundo Discini (2015a), como quase-presença. Compreendendo que não
há ética sem estética, nem estética sem ética, investigamos o conceito de forma de vida
(GREIMAS; FONTANILLE, 2014), na medida em que esse conceito respalda a noção de ator
coletivo.
Segundo Nascimento (2013, p. 158), a forma de vida, “na perspectiva do projeto
greimasiano, constitui-se em um nível de descrição das gestões dos valores culturais
identitários próprios ou do outro. Portanto, a forma de vida não é jamais natural, mas uma
construção cultural individual e coletiva que se encarrega do sentido da vida”. Nesse ponto de
vista, a forma de vida demonstra a correlação entre linguagem e cultura, prevista por
Benveniste (2006).
Discutimos o conceito de forma de vida de duas maneiras. Em uma perspectiva, é
trazido como formação, pois o entendemos como rede de compatibilidades que auxilia a
fundamentar a construção do ator coletivo na discursivização dos textos – eis a imanência que
Seguindo esse raciocínio, a semioticista entende que o sentido do conceito de estético deve ser ampliado para
acolher o inacabamento do sujeito discursivo: “se estético, por sua vez, tomado numa acepção lato sensu, pode
compreender o estético da vida, para além do estético da arte, temos um sujeito realizado por meio de uma
‘imagem plástica criativa’ dada sincreticamente, isto é, por meio da concomitância inevitável da presença do eu
e do outro. Do ‘abraço’ entre ambos, emergem os contornos de cada um; contornos do corpo e da alma,
conformadores da vulnerabilidade das fronteiras entre o externo e o interno [...] (DISCINI, 2010b, p. 116, grifos
da autora).
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o reafirma nas diferentes esferas de atuação humana. Em um segundo prisma, é concebido
como transformação, visto que demonstra existir uma rede de incompatibilidades
modificando os actantes e atores coletivos nas práticas semióticas quando há o acontecimento
de um belo gesto (GREIMAS; FONTANILLE, 2014) – eis a transcendência. Partimos desses
dois pontos de vista a fim de delinear, neste capítulo, o campo tensivo que acolhe as zonas de
limiar entre os dois perfis do ator coletivo manifestante de rua, o personalizado e o
generalizado.

4.2 SOBRE A IMANÊNCIA: DO SISTEMA AO PROCESSO145
Na introdução de Sobre o sentido II, publicado originalmente em francês, em 1983 –
treze anos após a publicação de Sobre o sentido –, Greimas (2014, p. 17-29) apresenta o
projeto da semiótica francesa por meio de dois substantivos: fidelidade e mudança. O mestre
lituano atesta: “talvez seja um pouco paradoxal para um pesquisador afirmar que deseja
permanecer fiel a si mesmo quando o projeto científico é hoje o único espaço em que a noção
de progresso ainda faz sentido e no qual a renovação se mostra intrínseca a todo esforço
teórico” (GREIMAS, 2014, p. 17). Pela fidelidade e pela mudança na teoria semiótica,
esperamos desenvolver o conceito de ator coletivo por meio dos resultados obtidos das
análises.
Entendemos que o conceito de ator coletivo pode ser retomado tanto no sistema da
linguagem, quanto em seu processo. Como parte do sistema de significação, reconhecemos o
ator coletivo como um elemento sistemático e virtual, uma vez que, nas profundezas do texto,
ele é um esquema actorial (ZILBERBERG, 1985). Como parte do processo de significação, o
ator coletivo participa ativamente da estratificação social da linguagem, sendo um dos
algoritmos processuais transcodificados na instância da discursivização, já que ele interfere
nas axiologias de ordem sistemática dos textos (euforia/disforia) e nas ideologias que são,
como Greimas (1975, p. 16) afirma, “representações – recorrentes – dos processos de
transformação”.
Em nossas análises, a construção do ator coletivo manifestante de rua auxilia a
compreender os gestos de euforizar ou disforizar os valores em circulação nos contratos
fiduciários do sujeito enunciador. Há contratos fiduciários do jornal com determinados
145

Desdobramos neste tópico as ideias lançadas em Costa (2014).
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interdiscursivamente). A ação do ator manifestante de rua pode contrariar ou não os valores
estabelecidos nesses contratos.
Nas três mídias analisadas – Estado, Folha e Mídia Ninja –, o ator coletivo
manifestante de rua está presente, na sintaxe narrativa dos textos, dentro de programas de uso.
Como explica Discini (2004, p. 182), o programa de uso pode apresentar-se subjacente à
“modalização factitiva, a qual faz o enunciatário fazer”. É o que aconteceu nos casos dos
textos jornalísticos examinados, pois os programas de uso relacionados aos atores coletivos
serviram como argumento para fazer crer na vilania146 ou na beneficência147 que a
performance do ator do enunciado manifestante de rua realizava por meio dos atos de
protestos. O manifestante de rua é, portanto, construído como adjuvante ou como oponente, a
depender da adesão ou da contraposição com a expectativa da enunciação, isto é, com o
programa de base que sustenta o contrato enunciativo.
Para que a sanção positiva ou negativa se cumpra, é necessária a articulação dos
programas de uso com o programa de base. Nesse processo, os atores coletivos se associam à
visão de mundo do sujeito da enunciação e isso ocorre quando os programas de uso nos quais
os atores coletivos se instalam auxiliam ou obstaculizam o programa de base. É nesse sentido
que dizemos que o ator coletivo manifestante de rua instrumentaliza os contratos
enunciativos, sendo narrativizado como adjuvante ou oponente desses contratos.
A sanção, conforme Greimas e Courtés (2008, p. 426) propõem, “é uma figura
discursiva correlata à manipulação, a qual, uma vez inscrita no esquema narrativo, se localiza
em duas dimensões, na pragmática e na cognitiva. Enquanto exercida pelo Destinador final,
pressupõe nele um absoluto de competência”. Temos, de um lado, o sujeito enunciador,
produtor dos enunciados midiáticos no programa de base, assumindo, sincreticamente, o papel
de destinador final no programa de uso. De outro lado, o ator coletivo manifestante de rua
sendo sancionado positiva ou negativamente por seu fazer (sanção pragmática) e seu ser
(sanção cognitiva) no programa de uso, pois contrariou ou apoiou os valores dos contratos

Exemplo da disforização do ator manifestante de rua encontramos nos editoriais do Estado e da Folha, no
início das Jornadas de Junho de 2013, na edição do dia 13/06/2013, quando figurativizaram os manifestantes de
rua como “baderneiros” (ESTADO, 2013a, p. A3) e “jovens predispostos à violência” (FOLHA, 2013a, p. A2).
147
Exemplo da euforização do ator manifestante de rua apreendemos nas reportagens do Estado e da Folha, no
final dos protestos mobilizados pelo MPL durante as Jornadas de Junho de 2013. Na edição do dia 20/06/2013,
as reportagens figurativizaram as manifestações de rua e seus partícipes como “imenso bulevar colorido e
pacífico, com jovens se vendo e sendo vistos pelas redes sociais enquanto protestam” (ZANCHETTA; MANSO,
2013, p. A24) e “protestos que levaram centenas de milhares de pessoas às ruas do país” (FOLHA, 2013c, p.
A2).
146
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fiduciários assumidos pelo sujeito enunciador no programa de base. Tudo ocorre no simulacro
instituído na enunciação.
A sanção pragmática “é um juízo epistêmico, proferido pelo Destinador-julgador sobre
a conformidade dos comportamentos e, mais precisamente, do programa narrativo do sujeito
‘performante’ em relação ao sistema axiológico (de justiça, de ‘boas maneiras’, de estética,
etc.), implícito ou explícito [...]” (GREIMAS; COURTÉS, 2008, p. 426). A sanção cognitiva
“é um juízo epistêmico sobre o ser do sujeito e, mais genericamente, sobre os enunciados de
estado que ele sobredetermina [...]. Do ponto de vista do Destinatário-sujeito, a sanção
cognitiva equivale ao reconhecimento do herói e, negativamente, à confusão do vilão”
(GREIMAS; COURTÉS, 2008, p. 426-427).
O ator coletivo manifestante de rua, construído textualmente como ator do enunciado,
é um sujeito de autonomia reduzida na sanção. Seu fazer é controlado. O domínio sobre o
fazer saber é exercido de maneira absoluta pelo sujeito enunciador, pois o discurso
jornalístico seleciona, organiza e hierarquiza o que lhe convém dizer. Conforme a diretriz do
Manual de redação e estilo de O Estado de São Paulo predica, “nunca se esqueça de que o
jornalista funciona como intermediário entre o fato ou fonte de informação e o leitor”
(MARTINS, 1997, p. 16, grifo do autor).148
Na sanção cognitiva, o ator coletivo manifestante de rua auxilia ou dificulta o fazer
crer sobre os enunciados midiáticos, isto é, a credibilidade (LANDOWSKI, 1986, p. 59-60).
Quando o ator coletivo manifestante de rua corrobora as crenças compartilhadas nos contratos
fiduciários do sujeito midiático, temos a recorrência de sintagmas implicativos; quando
discorda, de sintagmas concessivos (ZILBERBERG, 2011).
O ator coletivo manifestante de rua se constitui, seja como parte do sistema, seja como
parte do processo de significação da linguagem. Ele pode ser retomado no ato de enunciar do
discurso jornalístico – eis o ator coletivo como parte do sistema, na instância do enunciado
enunciado (GREIMAS; COURTÉS, 2008, p. 168-170). Igualmente, participa da estratificação
social do discurso jornalístico, relacionando-se com as axiologias e as ideologias ali
difundidas ou refutadas – eis o ator coletivo como parte do processo, servindo de instrumento
para que o sujeito enunciador atinja seus fins na instância da enunciação (GREIMAS;
COURTÉS, 2008, p. 166-168).
Essa instrução é mantida integralmente e sem correções até hoje na versão digital desse manual. Ele está
disponível no seguinte endereço: <https://www.estadao.com.br/manualredacao/gerais>. Acessado em: 5 nov.
2018. Em nosso texto, preferimos utilizar a última edição impressa desse manual, cotejando-a com a versão
digital, para verificar possíveis mudanças.
148
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Confirma-se, com isso, a coerência da teoria semiótica com o conceito saussuriano de
valor. Discini (2009b, p. 597) explica que “o valor, relacional por excelência, interessa para a
identidade sígnica, desse modo concebível como não fechada em si mesma. O valor confirma
a delimitação conceitual e mútua entre os signos da mesma língua e a definição da própria
língua como forma, antes de tudo”. O discurso jornalístico, ao enunciar a notícia, valoriza
determinados aspectos em detrimento de outros, e o ator coletivo participa desse processo,
dando testemunho, viabilizando, intensificando como força de argumento e de predicação as
ideologias e as axiologias difundidas pelo sujeito da enunciação.
Além disso, conforme Fiorin (2008a), baseado em Greimas e Courtés (2008), é
possível depreender três condições que subjazem ao modelo descritivo da semiótica: (a) ser
gerativo; (b) ser sintagmático; e (c) ser geral. O ator coletivo, durante as análises efetuadas,
cumpriu esses três critérios. É uma grandeza de caráter gerativo, visto que pode ser construída
desde as profundezas até a sua manifestação. O ator coletivo manifestante de rua projeta
simulacros recorrentes no nível fundamental (natureza/cultura; identidade/alteridade), no
narrativo (adjuvante/oponente) e no discursivo (perfil generalizado/perfil personalizado).
O ator coletivo é uma grandeza sintagmática. O ator coletivo manifestante de rua não
aparece em apenas uma parte do texto, em um único texto ou apenas em um gênero discursivo
específico. Ele é coextensivo ao discurso jornalístico, podendo ser depreendido em diferentes
e diversos gêneros (cf. tópico 3.3).
O ator coletivo é uma grandeza geral. Em diferentes momentos de nossa análise,
pudemos acompanhar a retomada de dois perfis do ator coletivo manifestante de rua, o
personalizado e o generalizado, em uma gama de manifestações textuais de distintos gêneros
(editoriais, artigos de opinião, reportagens e postagens em rede social digital). Além disso,
observamos essa recorrência em dois corpora de dois fenômenos semióticos também
diferentes: as Jornadas de Junho de 2013 e os Protestos de Março de 2015.
Os critérios de adequação apregoados por Greimas (1975), em Sobre o sentido I,
mantiveram-se no horizonte do projeto da semiótica francesa, visto que eles não cerceiam os
avanços e os desdobramentos da teoria. Em Sobre o sentido II, Greimas (2014, p. 17) discute
que “o constante exercício de lucidez que então nos impusemos não cessava de relativizar os
resultados obtidos e de abalar as certezas que mal tínhamos adquirido, de modo que a estreita
via escolhida se apresentava, então, como um percurso sinuoso [...]”. Numerosos foram os
rumos traçados nesse percurso sinuoso desde a condução do mestre lituano até os
desdobramentos de seus seguidores após a sua morte.
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Greimas (2017), em Da imperfeição, abriu diversas possibilidades de abordagem da
significação nos textos. Sua reflexão sobre a estesia aproximou a perspectiva semiótica da
fenomenologia de Merleau-Ponty, instaurando um olhar mais cuidadoso sobre os conceitos de
corporeidade, percepção e figuratividade, conforme esclarece Oliveira (1995). Dentre os
desenvolvimentos da teoria semiótica, retomamos as contribuições da semiótica das paixões
(GREIMAS; FONTANILLE, 1993) e os fundamentos da semiótica tensiva (FONTANILLE;
ZILBERBERG, 2001). Junto com esses pressupostos, verificamos que o ator coletivo
manifestante de rua projeta, como constância, um simulacro passional pautado, sobretudo, no
percurso da revolta, mas que também reclama as paixões da vingança e da indignação.
Também depreendemos um simulacro tensivo para o ator coletivo manifestante de
rua. Observando a sanção cognitiva projetada sobre ele, compreendemos que os perfis
generalizado e personalizado mobilizam ora sintagmas concessivos, ora sintagmas
implicativos (ZILBERBERG, 2011). Essa dedução – e com o fomento teórico da reflexão de
Fiorin (2009) sobre a identidade nacional brasileira, de um lado, e o estudo de Discini (2010a)
sobre a presença sensível, de outro – auxilia a desvelar que o campo tensivo do ator coletivo
manifestante de rua está sendo operado pelos princípios da mistura e da triagem (FIORIN,
2009), entre o uno e o numeroso (FONTANILLE; ZILBERBERG, 2001; DISCINI, 2010a).
Voltando às bases lançadas em Sobre o sentido I, Greimas (1975, p. 10) salienta que
“[...] refletir sobre as condições necessárias da manifestação do sentido é, inicialmente, ver-se
obrigado a explicitar e a manipular todos os conceitos que se encontram na base das diferentes
teorias do conhecimento [...]”. Trazemos à luz as contribuições do Círculo de Bakhtin, porque
elas são postulantes de uma teoria da linguagem que possui pontos afins com a semiótica
francesa. Embora as duas disciplinas não partam da mesma epistemologia – uma tende à linha
estruturalista, a outra, à filosofia neokantiana149 –, buscamos seguir o princípio de adequação
sugerido pelo mestre lituano para examinar a grandeza do ator coletivo em outro quadro
teórico-metodológico.
Volóchinov (2017, p. 349) postula, no final de Marxismo e filosofia da linguagem, que
“a língua vive e se forma historicamente justamente aqui, na comunicação discursiva
concreta, e não no sistema abstrato das formas da língua nem no psiquismo individual dos
Para mais informações sobre a base epistemológica do Círculo de Bakhtin, recomenda-se Clark e Holquist
(2004). Brandist (2012) relativiza essa tendência neokantiana, porque, segundo o estudioso, “[...] o Círculo [de
Bakhtin] não recorreu exclusivamente às fontes neokantianas e, na verdade, algumas das principais fontes de
suas ideias vieram de uma tradição fundamentalmente hostil ao idealismo neokantiano: as várias derivações do
trabalho de Franz Brentano. [...] Algumas das figuras que desempenharam importante papel na formulação da
teoria bakhtiniana, quer direta ou indiretamente, foram pensadores ontológicos: Karl Stumpf, Edmund Husserl,
Max Scheler, Gustav Shpet, Anton Marty e Karl Bühler” (BRANDIST, 2012, p. 66).
149
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falantes”. Estamos no interstício entre o real e o abstrato no tratamento da natureza da
linguagem, que se constitui como um sistema simbólico, conforme vimos no cotejo entre
Benveniste (2005), Hjelmslev (2009) e Saussure (2012). Esse aspecto mediador da linguagem
é explorado pela filosofia da linguagem proposta pelo Círculo de Bakhtin, mas não tem as
mesmas finalidades, nem possui os mesmos pressupostos que se efetivaram na corrente
estruturalista. O Círculo de Bakhtin privilegia o diálogo, e é por meio dele que se confirma a
relação simbólica entre os falantes: “[...] falante e compreendedor jamais permanecem cada
um em seu próprio mundo; ao contrário, encontram-se num novo, num terceiro mundo no
mundo dos contatos; dirigem-se um ao outro, entram em ativas relações dialógicas”
(BAKHTIN, 2016, p. 113).150
Sob o prisma bakhtiniano, a compreensão requer a resposta do outro. A comunicação é
atravessada pela presença do outro. Nesse caso, não temos um falante se dirigindo a um
ouvinte passivo, mas a um compreendedor, isto é, um sujeito que também tem direito à fala e
papel ativo na interação. Como salienta Discini (2009b, p. 597), o “[...] caráter responsivo do
signo, em que se fundamenta a noção de dialogismo, é permeado pela noção de representação
simbólica”. É por isso que Volóchinov (2017, p. 348) salienta que o diálogo está em todo tipo
de comunicação discursiva: “O diálogo, no sentido estrito da palavra, é somente uma das
formas de interação discursiva, apesar de ser a mais importante. No entanto, o diálogo pode
ser compreendido de modo mais amplo [...] como qualquer comunicação discursiva,
independentemente do tipo”.
O conceito de ator coletivo convoca esse diálogo, pois retoma um conjunto de vozes
que podem respeitar ou refutar determinado número de regras sociais. Greimas e Landowski
(1981), ao analisarem o discurso jurídico e proporem o actante coletivo, afirmam que “[...] a
sociedade é realmente um objeto do discurso, ou seja, uma ‘entidade’, mais do que isso, uma
‘pessoa moral’; mas esta ‘pessoa’ é ao mesmo texto susceptível de predicações sucessivas [...]
e, no seu comportamento, obedece a certo número de regras explícitas” (GREIMAS;
LANDOWSKI, 1981, p. 84).
Ainda segundo os dois semioticistas, “[...] não são as características de individuação –
unidade e historicidade – que permitem determinar o actante individual em relação ao actante
coletivo; este último é igualmente capaz de individuação e permite engendrar atores
O neologismo compreendedor é utilizado pelo tradutor Paulo Bezerra pelas seguintes razões: “embora o
termo ‘compreendedor’ não esteja dicionarizado, não há outro [termo] em português capaz de transmitir com
precisão o significado da díade bakhtiniana falante-compreendedor, base da concepção bakhtiniana de diálogo.
Com a inserção do ‘compreendedor’ como par obrigatório da relação falante-ouvinte, Bakhtin marca sua
diferença em face de uma linguística tradicional, na qual o ouvinte se limitava a ouvir e nunca era considerado
falante” (BEZERRA apud BAKHTIN, 2016, p. 113).
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individuais” (GREIMAS; LANDOWSKI, 1981, p. 85). Quando se utiliza ator coletivo, não se
está referenciando um diálogo entre pessoas físicas que compõem um determinado
agrupamento, mas, está retomando um diálogo entre discursos sociais.
O diálogo em sentido amplo é parte da epistemologia do Círculo de Bakhtin. Como
atesta Fiorin (2008b, p. 166), não existem “dois dialogismos: entre interlocutores e entre
discursos. O dialogismo é sempre entre discursos. O interlocutor só existe enquanto discurso.
Há, pois, um embate de dois discursos: o do locutor e o do interlocutor, o que significa que o
dialogismo se dá sempre entre discursos”.
Como argumenta Bakhtin (2017, p. 67), “um texto só tem vida contatando com outro
texto (contexto). Só no ponto desse contato de textos eclode a luz que ilumina retrospectiva e
prospectivamente, fazendo dado texto comungar no diálogo”. O filósofo russo ressalta que
esse “contato é um contato dialógico entre textos (enunciados) e não um contato mecânico de
‘oposição’ [...]” (BAKHTIN, 2017, p. 67). Não se deve entender a relação dialógica pela
simples comparação entre duas unidades textuais diferentes, pois “ver e compreender o autor
de uma obra significa ver e compreender outra consciência, a consciência do outro e seu
mundo, isto é, outro sujeito [...]. Na explicação existe apenas uma consciência, um sujeito: na
compreensão, duas consciências” (BAKHTIN, 2016, p. 83, grifos do autor).
O conceito de ator coletivo reflete a lateralidade de um discurso com o outro.
Essencialmente, é dialógico, porque compreende, no sentido bakhtiniano, pelo menos dois
discursos, isto é, ao menos dois sujeitos, duas consciências. Essa reflexão bakhtiniana reforça
o conceito, bem como ajuda a elucidar, de outro ângulo teórico, o motivo de Greimas e
Landowski (1981, p. 85) compreenderem o actante coletivo como parte do imaginário
humano: “[...] a possibilidade de construção de actantes coletivos depende de nossa faculdade
geral de imaginar diferentes modos de existência de ‘seres quantitativos’, de conceber, no
continuum do mundo, diferentes recortes em unidades e totalidades descontínuas”.
Entende-se que o ator coletivo faz parte do imaginário humano, pois representa uma
das engrenagens do dialogismo. Isso corrobora a nossa apreensão de que o ator coletivo
manifestante de rua se prolonga na estratificação social da linguagem, sofrendo as influências
das forças centrípetas e centrífugas. É um conceito que se instala desde a imanência formal à
transcendência social – hipótese que se desdobra ao longo desta tese, sobretudo, neste tópico.
Da semiótica francesa compreende-se que o ator coletivo possui estruturas elementares
de significação – eis a imanência formal. Da filosofia bakhtiniana nota-se como um termo que
demonstra, com excelência, a “porosidade sígnica” (DISCINI, 2009b, p. 598) – eis a
transcendência social. Depreendemos essa ideia em Saussure (2012) e Hjelmslev (2009), que
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entendem, cada um à sua maneira, o processo de delimitação mútua dos signos como diretriz
para a significação. É o conceito de valor que possibilita essa ponte entre imanência formal e
transcendência social, pois, como propõe Discini (2009b, p. 598), “por meio da noção de
valor, Saussure oferece base para a concepção do sentido visto no aquém (imanência) da
substância e no entorno ou além do próprio signo (transcendência)”.
O conceito de imanência, segundo Greimas e Courtés (2008, p. 255-256), possui
quatro acepções: (i) é imanente a forma frente aos fatos extralinguísticos; (ii) são imanentes as
estruturas semionarrativas e discursivas do percurso gerativo do sentido em oposição à
manifestação dessas estruturas; (iii) é imanente o que se contrapõe à aparência no que diz
respeito aos esquemas do quadrado semiótico da veridicção; (iv) é imanente a função do
sujeito em contraste à transcendência da função do destinador no interior do nível narrativo. O
conceito de transcendência, de acordo com Greimas e Courtés (2008, p. 509), diz respeito a
um outro nível narrativo instaurado pelo destinador em que a transmissão de objetos de valor
“não mais obedece ao princípio dos sistemas fechados de valores (em que aquilo que é
adquirido por um o é às custas de outro), mas ao princípio da comunicação participativa”.
Fazemos uma leitura diferente desses dois conceitos semióticos. Para a imanência,
levantamos outra acepção ancorada em Hjelmslev (2009) e proposta por Beividas (2008),151
que diferencia, no seio das operações da semiótica francesa, uma imanência metodológica de
uma imanência epistemológica. A imanência metodológica tem o papel de separar o que é
próprio da linguagem do que pertence aos outros domínios do ser humano. Já a imanência
epistemológica diz respeito à integração tanto daquilo que cabe ao linguístico como do que
faz parte das outras áreas do conhecimento e das práticas humanas. Beividas (2008) entende
que a imanência epistemológica pressupõe uma imanência metodológica. Esse percurso entre
as duas epistemologias foi aplicado por Hjelmslev (2009) que, durante sua análise da natureza
da linguagem, ratificou a imanência metodológica e, no final de seu estudo, faz a integração
da transcendência nos estudos linguísticos, acolhendo a imanência epistemológica.
Entendemos que a imanência associada ao conceito de ator coletivo é a imanência
epistemológica, pois esse conceito convoca os demais domínios do humano para além das
esferas da natureza da linguagem. Por outro lado, de acordo com a análise realizada nos
Hjelmslev (2009, p. 133, grifos nossos) prevê para a teoria da linguagem, nas últimas páginas de sua obra,
que “em vez de impedir a transcendência, a imanência, pelo contrário, deu-lhe uma base nova e mais sólida. A
imanência e a transcendência juntam-se numa unidade superior baseada na imanência”. Temos, nesse trecho,
três ocorrências da palavra imanência. De acordo com Beividas (2008), as duas primeiras ocorrências dizem
respeito à imanência metodológica, e a terceira imanência, que é de ordem superior à imanência metodológica e
à transcendência anteriores, corresponderia à imanência epistemológica.
151
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capítulos anteriores, compreendemos que esse conceito também pode ser capturado pela
imanência metodológica. Por isso, o ator coletivo é entendido como esquema actorial que
reflete a transcendência do interdiscurso da esfera de atuação humana em que circula.
A transcendência social incorpora o princípio de dialogismo. E esse conceito baseiase, por sua vez, no entendimento de que “onde houver linguagem haverá comunicação”
(VOLÓCHINOV, 2017, p. 350, grifo do autor). Diferentemente de algumas correntes
linguísticas que abordavam a comunicação como mais uma das funções da linguagem, o
Círculo de Bakhtin apreende que “todas as funções da linguagem desenvolvem-se na base da
comunicação [...]. Não há expressão de emoções e afetos fora da comunicação: expressar a si
na palavra significa comunicar a si mesmo” (VOLÓCHINOV, 2017, p. 350, grifos do autor).
Por isso, o dialogismo bakhtiniano vê o signo linguístico pelo viés de sua transcendência
social – subentende-se, aqui, a função social da comunicação na linguagem, conforme
Volóchinov (2017, p. 350) – e, por esse viés, retomamos o ator coletivo no e pelo
interdiscurso.
Pela orientação da semiótica de linha francesa, os dados linguístico-discursivos são
revistos, sobretudo, por meio do percurso gerativo do sentido. Esse modelo descritivo das
estruturas da significação do plano do conteúdo confirma, por sua vez, que o sujeito da
enunciação

é

bipartido

em

enunciador

e

enunciatário.

Portanto,

contempla-se,

semioticamente, o diálogo inerente a qualquer enunciado por meio da pressuposição, na
instância da enunciação, de um enunciador e de um enunciatário.
Esse pressuposto teórico também nos leva a acompanhar a reflexão trazida por outro
teórico do discurso, Maingueneau (2007). De acordo com esse estudioso, o discurso não
pressupõe apenas o par enunciador/enunciatário, pois, como uma prática discursiva, ele
instaura um sistema de restrições semânticas que, “para além do enunciado e da enunciação,
permite tornar esses textos comensuráveis com a ‘rede institucional’ de um ‘grupo’, aquele
que a enunciação discursiva ao mesmo tempo supõe e torna possível” (MAINGUENEAU,
2007, p. 23).
Concordamos com Maingueneau (2007) quando ele afirma que o discurso prevê uma
prática e, consequentemente, segmentos sociais que o acolhem, o propagam ou o refutam.
Semiotizando a proposta do analista francês, compreendemos que a rede institucional prevista
por Maingueneau (2007), segundo os discursos dos jansenistas em cotejo com os dos
humanistas devotos, ampara, com as devidas ressalvas teóricas, o conceito de ator coletivo.
Na leitura de Maingueneau (2007), existem restrições semânticas que distinguem o
discurso jansenista do humanista devoto. Em nossa leitura semiótica dos discursos sobre as

293

Jornadas de Junho de 2013, em contraste com os discursos sobre os Protestos de Março de
2015, há perfis de um mesmo ator coletivo, o manifestante de rua, sendo construídos pelas
diversas categorizações semânticas, sintáticas, tensivas e patêmicas de distintos sujeitos
midiáticos (Folha, Estado e Mídia Ninja).
Para Bakhtin (2010a; 2016) e Volóchinov (2017), essa relação entre linguagem e
grupo social é constitutiva. “Cada época e cada grupo social possui o seu próprio repertório de
formas discursivas da comunicação ideológica cotidiana. Cada grupo de formas homogêneas,
ou seja, cada gênero discursivo cotidiano, possui seu próprio conjunto de temas”
(VOLÓCHINOV, 2017, p. 109).
O ator coletivo participa ativamente da relação linguagem/sociedade. Conforme as
análises dos capítulos anteriores, a depender da adesão ou repulsão do sujeito midiático à
manifestação de rua, a construção discursiva do ator enunciado manifestante de rua se
modificava, porém, seja apoiando ou se contrapondo aos contratos enunciativos, dois perfis
do ator coletivo manifestante de rua eram reiteradamente usados: o personalizado e o
generalizado. Portanto, embora os grupos sociais polemizem, eles possuem formas
discursivas da comunicação ideológica cotidiana (VOLÓCHINOV, 2017, p. 109) recorrentes
que sustentam, interdiscursivamente, os perfis do ator coletivo.
As relações com a sociedade e a história privilegiadas pelo prisma bakhtiniano
também são investigadas no seio da teoria semiótica. E novamente a noção saussuriana de
valor é fundamental. Discini (2009b, p. 598) explica como as relações sociais e históricas
podem ser restauradas semioticamente: “A noção de valor também ampara a ideia de sistemas
de crenças sociais. As representações simbólicas obedecem a um sistema que as rege, logo
não se pode supor que sejam dadas aleatoriamente. Elas se organizam segundo certa formação
ou rede estrutural”.
Nesse sentido, concordamos com a semioticista quando afirma que a “estrutura não é
a-histórica” (DISCINI, 2009b, p. 598). A noção de formação discursiva, proposta por
Maingueneau (2007), é esclarecida, semioticamente, pelos subsídios dos temas e das figuras
presentes nos discursos e textos, uma vez que a própria maneira de produzi-los efetiva e
difunde determinada visão sobre o mundo natural, isto é, o discurso é a materialização das
formações ideológicas (cf. FIORIN, 1988). Com efeito, constata-se, conforme propõe a
semioticista, que “a assunção de valores ideológicos pela enunciação reverbera na axiologia
estabelecida no nível fundamental, e, sendo a recíproca verdadeira, todos os patamares da
construção do sentido esboçam certo lugar que o sujeito ocupa no mundo” (DISCINI, 2009, p.
598).
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O nível de análise das macrossemióticas da língua e do mundo natural é discutido por
Greimas (1975). De acordo com o lituano, o plano da expressão (a forma da expressão) do
mundo natural se torna o plano do conteúdo (forma do conteúdo) das línguas naturais. Essa
operação resulta em duas consequências epistemológicas, a saber: (a) o estudo das unidades
elementares constituem os dois sistemas de significação (mundo natural e língua); e (b) o
entendimento de que o mundo sensível está imediatamente presente na forma linguística e que
participa de sua constituição. Essas duas ponderações confirmam a imanência e a
transcendência das estruturas de significação nos textos.
Para Greimas e Courtés (2008, p. 324), o mundo natural pode ser entendido como
“[...] o parecer segundo o qual o universo se apresenta ao homem como um conjunto de
qualidades sensíveis, dotado de certa organização”. Os semioticistas não negligenciam o ato
de que o mundo natural é um dado anterior ao indivíduo, pois ele é “o dado que está aí ou o
estado em que se situa o homem desde seu nascimento: é nesse sentido que se falará de
línguas naturais ou de mundo natural” (GREIMAS; COURTÉS, 2008, p. 336). Compreendese, nessa perspectiva, a natureza como culturalizada e o mundo natural como o que é
enformado e categorizado pelas línguas naturais. Partindo desses pressupostos teóricos, o
ator coletivo não representa a expressão direta e unívoca de determinado grupo social, mas
uma de suas representações cristalizada pelo uso recorrente na esfera discursiva em que está
circulando.
Encontramos, por meio dessa reflexão, a chave para integrarmos o ator coletivo ao
modelo descritivo da semiótica, no que se refere às profundezas tensivas. Se, como Greimas e
Fontanille (1993, p. 44) propõem, “o investimento semântico repousa sobre uma
categorização oriunda da própria valência”, esta fundamenta a categorização do investimento
semântico. Conforme afirmam Greimas e Fontanille (1993, p. 44), “a valência é uma
‘sombra’ que suscita o ‘pressentimento’ do valor”. Por isso, antes de se constituir como um
objeto que dá orientação axiológica a uma determinada intencionalidade discursiva, o ator
coletivo encontra-se presente nas profundezas figurais do texto como esquema actorial a ser
discursivizado pelo sujeito da enunciação. Ou seja, ele se relaciona não somente no âmbito
dos objetos de valor, mas também no das valências tensivas.
Além disso, existe uma axiologia autônoma (GREIMAS; FONTANILLE, 1993, p.
48), isto é, independente das atrações e das repulsas projetadas pelo sentir do sujeito da
enunciação. Ela surge do uso estereotipado que pode ser retomado pelo sujeito,
interdiscursivamente. Isso é possível porque “[...] diferentes efeitos de sentido traduzem-se no
nível do discurso como aspectualizações distintas, mas remetem também, por pressuposição, e
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no nível do contínuo tensivo, a diferentes maneiras de modular o devir” (GREIMAS;
FONTANILLE, 1993, p. 75).
Essas modulações do devir são descritas pelos semioticistas como estilos semióticos,
que “resultariam, nessa perspectiva, de modulações tensivas estereotipadas, captadas e
congeladas pelo uso, ao mesmo tempo que os dispositivos modais selecionados para as
taxionomias passionais” (GREIMAS; FONTANILLE, 1993, p. 75). Como esclarece Discini
(2009b, p. 600), os estilos, em perspectiva discursiva, produzem “um esquema corporal que
envolve uma presença feita de afetos e de aspirações sociais”, pois as tendências do sentir
“dispõem o mundo para o sujeito, e este, para aquele, conforme um olhar que pode ser
propenso à concentração e à aceleração emocionais, por exemplo, compõem também uma voz
social, já que deduzida do discurso” (DISCINI, 2009b, p. 599).
Semelhantemente ao conceito de estilo, sob o viés discursivo (DISCINI, 2009a;
2009b; 2015a), o ator coletivo é uma modulação tensiva estereotipada, congelada pelo uso.
Por congelamento, entende-se, a partir de Discini (2015a), a estrutura que, como princípio
regulador do modo do sujeito de ser e de habitar o mundo, pode ser retomado por uma
totalidade discursiva.
Por conseguinte, o ator coletivo não pode ser analisado isoladamente. Ele é avaliado
segundo o cotejo feito de um texto com o próprio gênero discursivo; de um texto com outros
textos; ou ainda, de um texto com as expectativas relativas à própria esfera discursiva em que
circula. Temos apreciações moralizantes e passionais no texto sob a responsabilidade de um
elemento no discurso que não se reduz às atrações e às repulsas da instância enunciativa – eu,
aqui e agora –, mas que influi nas sanções sobre as ações do ator do enunciado, em nosso
caso, do ator manifestante de rua. A apreensão desse fenômeno não pode se dar na análise de
um texto de maneira isolada, pois, se o fizéssemos, ficaríamos reféns da singularidade de cada
texto, de cada enunciador. Como diria Bakhtin (2010a, p. 293), “uma só voz nada termina e
nada resolve. Duas vozes são o mínimo de vida, o mínimo de existência”.
O ator coletivo constitui um sujeito responsivo e responsável, no sentido bakhtiniano
dos termos (BAKHTIN, 2010b). Ele é responsivo, pois define-se pelo lugar que ocupa no
mundo, isto é, das relações dialógicas que o constituem e o reiteram. É responsável, visto que
dá testemunho e comprova, como força de argumento e predicação, os contratos enunciativos.
Em nossas análises, o ator coletivo manifestante de rua foi julgado e utilizado, como
argumento, para sancionar, pois ele faz parte de uma ideologia, e quem repercute essa
ideologia é o sujeito da enunciação em sua relação com a formação discursiva à qual pertence.
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Outro fato a se considerar na análise do ator coletivo refere-se à mudança de instância.
Na instância do individual, temos o conjunto de relações voltadas para o indivíduo, entre este
e os objetos e outros sujeitos que o circundam e com ele fazem transações
(conjunções/disjunções). Nesse caso, o indivíduo é o centro dessa rede relacional. Na
instância do coletivo, da qual o ator coletivo faz parte, apresenta-se o conjunto de redes cujas
relações influem em outras tantas instâncias individuais. Por isso, o interdiscurso e o
dialogismo são conceitos-chave para se entender e se descrever essa concepção, pois o ator
coletivo pressupõe um conjunto de inter-relações e de interações entre sujeitos e objetos. É
esse conjunto de redes que fomenta a sua existência semiótica.
Como ressalta Discini (2009b, p. 600), “verdadeiramente a separação feita entre o que
é julgado eufórico ou disfórico remete a escolhas axiológicas concernentes ao julgamento
ético conferido aos valores, assim responsivos a crenças sociais”. Estas fomentam o ator
coletivo que, como demonstra nossa análise, discursiviza-se em perfis que podem colaborar
com elas (como observamos, sobretudo, na dinâmica discursiva do perfil generalizado do ator
manifestante de rua) ou a elas se contraporem (como notamos, sobremaneira, na construção
do perfil personalizado do ator manifestante de rua). Em ambos os casos, o esquema actorial
do ator coletivo manifestante de rua se mantém.
Desse modo, o ator coletivo, interdiscursivamente, retoma e reforça as estruturas
sociais presentes na instância da enunciação dos textos. A historicidade não surge como uma
sequência de fatos anonimamente recontada. Ela surge discursivamente, de um lado, como
parte da apreciação ética do actante da enunciação, e de outro, como parte da moralização
pressuposta aos esquemas actoriais coletivos inscritos no e pelo texto em cotejo com outros
textos, gêneros e esferas discursivas.
Concordamos com Discini (2009b, p. 600) quando a semioticista faz a seguinte crítica:
“dizer que ‘fora do texto não há saída’ não é indicação de um imanentismo autocentrado. É
proclamar o lugar do estudioso do discurso, como aquele do pensador que, não restrito ao
idealismo abstrato, também se incompatibiliza com o psicologismo intuitivista”. Por meio da
incorporação do conceito de ator coletivo no quadro teórico da semiótica francesa,
compreendemos que a imanência formal convoca, sim, a transcendência social, ou seja, o
sistema promove o processo de significação e este pressupõe aquele.
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4.3 SOBRE A TRANSCENDÊNCIA: ENTRE AXIOLOGIAS E IDEOLOGIAS
O ator coletivo manifestante de rua, como grandeza posta sob a lupa do modelo
descritivo da teoria semiótica e dos fundamentos da filosofia bakhtiniana, revela sua
pertinência para a análise de diversos textos de distintos gêneros discursivos. Se, no tópico
anterior, o objetivo era assentar o conceito de ator coletivo na perspectiva da imanência da
teoria semiótica, o intuito deste é o de desdobrá-lo pelo viés da transcendência. Para tanto,
propomos desenvolver os conceitos de axiologia e ideologia (GREIMAS; COURTÉS, 2008,
p. 252-253).
Ao retomar as estruturas enunciativas do discurso jornalístico, a fim de compreender
progressivamente a construção discursiva do ator coletivo, observamos que o actante sujeito
da enunciação, tanto em sua axiologia quanto em seus afetos, funda uma distinção do objeto
de valor narrativo, categorizando-o como desejável (querer ser) ou nocivo (não querer ser).
Outra função do sujeito da enunciação no discurso jornalístico é o de atribuir as condições de
veridicção (GREIMAS, 2014, p. 79-101), construindo, ao noticiar, pela estrutura
composicional dos gêneros jornalísticos152, alguns argumentos com o valor de verdadeiro (ser
e parecer) e outros com o de falsidade (não ser e não parecer). O conceito de ator coletivo se
insere nessas condições axiológicas e patêmicas no âmbito do enunciado, pois evidencia as
valorizações do objeto narrado. Como esquema actorial que emerge desde as profundezas
tensivas e se manifesta na discursivização, o ator coletivo viabiliza e dá testemunho das
condições de veridicção efetuadas no patamar da enunciação.
Assis Silva (1995) afirma que os dados qualificados no âmbito do enunciado podem
provocar implicações mais profundas do que se poderia supor em uma análise superficial da
adjetivação:
O que é, semioticamente falando, adjetivar o outro? É executar sobre o seu fazer um
fazer sancionador, vale dizer, colocar-se como sujeito da sanção em reação à
performance do outro. Nesse sentido, todo adjetivo é adjetivo-imagem que se
interpõe entre o eu e o outro, é a versão condensada de um percurso narrativo de
sanção. Como o adjetivo é uma forma estereotipada, congelada, no sistema da
língua, os valores que me são imputados quando me sancionam com eles não são
necessariamente os valores em que eu, sujeito da performance, acredito. E essa não é
senão a face mais visível do desconforto provocado pela adjetivação: suas
implicações podem ir bem mais fundo [...] (ASSIS SILVA, 1995, p. 39).

De acordo com Bakhtin (2016), os gêneros enunciados respondem uns aos outros e, portanto, também
constroem, em termos semióticos, condições veridictórias nesse processo comunicativo.
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A figurativização, na perspectiva de Assis Silva (1995, p. 42), pode ser entendida
como um recurso semiótico “para a descoberta, na camada profunda do discurso, dos
procedimentos figurais de que se vale a discursivização para revestir o texto de um efeito de
concretude, de iconicidade”. De acordo com Greimas e Courtés (2008), ao contrário do que se
poderia pensar, a iconicidade se fundamenta em uma semiótica conotativa, e não
necessariamente em uma semiótica denotativa. Por isso, a intersecção entre o sistema da
língua e o da cultura se dão por meio de um outro sistema: o das conotações sociais, que estão
subjacentes ao conjunto das semióticas-objeto, conforme Greimas e Courtés (2008, p. 251).
As conotações sociais são pensadas no discurso jornalístico com base nos distintos
modos de fazer assentar o relato das notícias sob o simulacro da veracidade do que é dito. De
acordo com Discini (2009b, p. 609), aproximando-se dos pressupostos da filosofia
bakhtiniana, a veridicção pode ser depreendida “dos entornos de um enunciado específico, da
unidade textual e discursiva posta sob exame, para marcar as especificidades dos diferentes
discursos”. Consideramos as marcas de veridicção no estudo do ator coletivo, em especial o
manifestante de rua, pois elas elucidam como a esfera discursiva articula temática e
figurativamente os sistemas da língua e da cultura, bem como auxiliam a desconstruir a ilusão
referencial dos textos.
Partindo desse raciocínio, a atuação dos actantes e atores coletivos pode ser entendida
como parte do sistema de conotação veridictória das mais distintas esferas de atuação
humana, em especial na esfera jornalística, a qual investigamos neste estudo. Nessa
perspectiva, o ator coletivo manifestante de rua não pode ser capturado por meio de seu
sentido dicionarizado, nem pelo sentido atribuído nos jornais Estado ou Folha, mas pelas
relações interdiscursivas que perpassam todos esses discursos. Como afirma Greimas, “[...] o
problema do sujeito histórico obriga-nos a ultrapassar imediatamente os limites do enunciado
e a examinar seu papel no quadro de uma série de enunciados” (GREIMAS, 1981, p. 154). Do
mesmo modo, o problema dos actantes e dos atores coletivos nos leva a observar uma série de
enunciados e não somente um texto ou determinado gênero do discurso isoladamente.
Por isso, em nossas análises, procuramos uma diversidade de gêneros jornalísticos.
Com essa metodologia, depreendemos as relações mútuas entre os discursos. São essas
relações que permitem compreender os perfis generalizado e personalizado do ator coletivo
manifestante de rua nos corpora analisados, que, como esquemas actoriais, são
recorrentemente retomados pelos diferentes textos jornalísticos dos diversos gêneros
selecionados.
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Propomos e estamos ratificando que o ator coletivo manifestante de rua pode ser
depreendido da imanência formal à transcendência social. Para entender como o ator coletivo
manifestante de rua pode ser percebido, como um esquema, confirmando sua imanência nos
discursos e textos jornalísticos, e, mesmo assim, refletir um uso, respaldado pela
transcendência do interdiscurso que o mantém na esfera jornalística, vamos aprofundar como
a semiótica greimasiana desenvolve esses dois conceitos oriundos do pensamento
hjelmsleviano (HEJLMSLEV, 2009).
Inicialmente, é preciso desmistificar um equívoco, que é o de pensar o esquema como
uma estrutura fechada e o uso como uma abertura ilimitada. Esse raciocínio contraria o
modelo descritivo da semiótica de linha francesa. Ao descrever como a práxis enunciativa
relaciona as estruturas de significação e a história, o semioticista Bertrand (2003) afirma que a
semiótica contrapõe-se a pensar o sistema da língua como um conjunto fechado de regras e a
fala como um exercício de liberdade sem limites, visto que a análise semiótica propõe a
existência de “um jogo de restrições que se impõem a toda enunciação, para além do simples
dispositivo estabilizado das regularidades gramaticais” (BERTRAND, 2003, p. 87).
Greimas (1975), em seu estudo “Estrutura e história”, que fora reunido na coletânea
Sobre o sentido I (GREIMAS, 1975), sintetiza essa relação entre uma estrutura esquemática,
que tende à abertura, e um uso semiótico que caminha ao fechamento – essa é uma leitura
greimasiana dos pressupostos hjelmslevianos.153 De acordo com o mestre lituano, “a partir da
dicotomia hjelmsleviana, bem pouco explorada e que opõe a estrutura (= ‘o esquema’) ao
‘uso’, tornam-se possíveis novas extrapolações” (GREIMAS, 1975, p. 105, grifos nossos).
Greimas (1975) entende o uso como a utilização da estrutura de significação que uma
determinada comunidade linguística possui. Seguindo essa compreensão, o uso é “a
historização da estrutura. Podemos nos utilizar, igualmente, do termo uso como o faz
Hjelmslev, para designar a estrutura fechada pela história [...]” (GREIMAS, 1975, p. 105,
grifos do autor). A estrutura de significação da História seria esquematicamente aberta aos
usos, os quais, por sua vez, fecham as possibilidades de significação.
A relação entre esquema/uso e abertura/fechamento são discutidas no Dicionário de
semiótica (GREIMAS; COURTÉS, 2008). No verbete abertura, consta que “[...]o esquema
de um universo semântico é aberto, enquanto seu uso corresponde a seu fechamento”
(GREIMAS; COURTÉS, 2008, p. 17). Com isso, demonstra-se a reviravolta que o
Esse artigo fora publicado anteriormente em 1961, o mesmo ano em que Greimas publicou a obra seminal da
semiótica, Semântica estrutural. A leitura greimasiana dos conceitos hjelmslevianos de uso e de esquema
presentes nesse artigo é fundamental para os desdobramentos ulteriores da teoria semiótica.
153
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pensamento hjelmsleviano causou no modelo descritivo da semiótica, ao propor um esquema
aberto e uma estrutura fechada.
O verbete fechamento confirma essa relação: “dir-se-á, então, que o esquema (ou
estrutura) semântico desse universo é aberto, ao passo que seu uso (ou suas realizações na
história) constitui, a todo momento, o fechamento dele” (GREIMAS; COURTÉS, 2008, p.
206). Quando se tomam em consideração essas reflexões acerca da historicização das
estruturas, compreende-se que o ator coletivo manifestante de rua pôde ser apreendido desde
as profundezas figurais até a discursivização, porque, como esquema actorial, é aberto às
estruturas de significação dos (inter)discursos da esfera jornalística.
Com isso, queremos dizer que o corpo do ator coletivo manifestante de rua é
concomitantemente fechado e aberto. É um corpo aberto, pois constitui-se de esquemas
actoriais depreendidos desde as profundezas tensivas do ator do enunciado manifestante de
rua. É também um corpo fechado, visto que se reflete nas estruturas discursivizadas dos
textos em circulação nas esferas de atuação humana, no nosso caso, a jornalística. Confirmase, mais uma vez, a imanência e a transcendência do ator coletivo manifestante de rua.
Como esquema, o ator coletivo manifestante de rua é uma estrutura. E por que ele é
uma estrutura? Porque é gerado na imanência dos textos trazidos à luz por este estudo e que se
materializam em gêneros próprios da esfera discursiva do jornalismo, ou seja, o ator coletivo
manifestante de rua é apreendido como um componente do percurso gerativo do sentido dos
textos, cravado na imanência. Essa imanência se reverbera na transcendência, chegando às
formações ideológicas; e delas participam ativamente os actantes e os atores coletivos. Para
entender esse processo, retomemos como a semiótica francesa trata o conceito de ideologia e
como esse termo se relaciona com os actantes e atores coletivos.
O conceito de ideologia é caudaloso. Todavia, Greimas e Courtés (2008, p. 252, grifo
nosso) reafirmam que o modelo descritivo da semiótica não evita esse percalço: “em razão da
riqueza do campo semântico recoberto pelo conceito de ideologia e as numerosas
ambiguidades que advêm de suas diferentes interpretações e definições possíveis, pode-se
perguntar se a abordagem semiótica não traria algum esclarecimento a esse conceito”. E a
semiótica propõe, sim, esclarecimentos acerca do que é ideologia, seus limites e seu campo de
atuação.
Para isso, os semioticistas propõem duas formas de organização do universo dos
valores: de um lado, as articulações paradigmáticas, e de outro, as sintagmáticas. Nas
articulações paradigmáticas, “os valores são organizados em sistemas e apresentam-se como
taxionomias valorizadas que se podem designar pelo nome de axiologias” (GREIMAS;
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COURTÉS, 2008, p. 252). Nas articulações sintagmáticas, o “modo de articulação é sintático
e são investidos em modelos que aparecem como potencialidades de processos semióticos;
opondo-os às axiologias, podemos considerá-los como ideologias (no sentido restrito,
semiótico, dessa palavra)” (GREIMAS; COURTÉS, 2008, p. 252).
Na proposta de Greimas e Courtés (2008), os valores que confirmam as axiologias são
virtuais e procedem da articulação semiótica do universo semântico coletivo, pertencendo,
portanto, às estruturas profundas do discurso. “Investindo-se no modelo ideológico, eles
[valores] atualizam-se e são assumidos por um sujeito – individual ou coletivo – que é um
sujeito modalizado pelo querer ser e, subsequentemente, pelo querer fazer” (GREIMAS;
COURTÉS, 2008, p. 253, grifos dos autores). O diferencial desse modelo descritivo
demonstra que as ideologias podem se constituir por “[...] uma estrutura actancial que atualiza
os valores que ela [ideologia] seleciona no interior dos sistemas axiológicos (de ordem
virtual)”.
A ideologia, na concepção semiótica, não se limita às estruturas semióticas de
superfície, embora delas dependa para se manifestar. Essa leitura semiótica escapa das
armadilhas interpretativas que cercam, como Bosi (2010, p. 72) esclarece, o significado forte
do termo ideologia, que “é tópico e estruturalmente político, desde que foi usado como
sinônimo de justificação do poder. Assim Marx e Engels o caracterizaram na Ideologia
alemã”. Ainda de acordo com o estudioso, o discurso compreendido como ideológico é
comumente apreciado como “elaborado na chave retórica da persuasão: o ideológico quer
convencer o interlocutor de que seus argumentos foram construídos em nome e por meio da
razão universal. A sua validade receberia força das ideias dominantes, tidas por assentes”
(BOSI, 2010, p. 72).
Dentre essas ideias dominantes (BOSI, 2010), destacam-se as crenças religiosas e os
postulados naturalistas que se combinam ao campo discursivo político, construindo e
descontruindo ideologias. Fiorin (2013, p. 29) esclarece que a combinação entre a política e a
religião ocorre quando há a sacralização do discurso político que se configura, por sua vez,
“quando as relações entre esses dois campos [religioso e político] são tão estreitas que o
discurso político toma do campo religioso conceitos ou características”. Segundo o prisma
bakhtiniano, isso não ocorre tão somente devido à construção ou à consolidação de estratégias
ideologicamente marcadas, mas também em decorrência da passagem do estilo de gênero de
um campo discursivo para outro, pois, como atesta Bakhtin (2016, p. 21), “a passagem do
estilo de um gênero para outro não só modifica o caráter do estilo nas condições do gênero
que não lhe é próprio como também destrói ou renova tal gênero”.
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Para os semioticistas, a ideologia se apoia no estatuto atualizado dos valores que
admite. Eis aí o seu campo de atuação e seus limites. Por isso, quando esses valores se
realizam, isto é, há a conjunção do sujeito com o objeto de valor, “extingue, ipso facto, a
ideologia enquanto tal. A ideologia é uma busca permanente dos valores, e a estrutura
actancial que a informa deve ser considerada como recorrente em todo discurso ideológico”
(GREIMAS; COURTÉS, 2008, p. 253). Os actantes e atores coletivos fazem parte dessa
estrutura actancial dando testemunho, comprovando, reforçando e servindo como força de
argumento à ideologia que repercute nas formações discursivas do sujeito enunciador.
A inter-relação entre o conceito de ator coletivo e a organização ideológica e as
axiologias, de maneira geral, se dá porque os valores assumidos, de maneira figurativa e
temática, constituem, segundo Greimas e Courtés (2008, p. 253), “uma instância no percurso
gerativo global”. Portanto, a compreensão da imanência das estruturas ideológicas não faz das
ideologias uma abstração, uma vez que “o discurso ideológico pode ser, em qualquer instante,
mais ou menos figurativizado, e pode converter-se assim em discursos mitológicos”
(GREIMAS; COURTÉS, 2008, p. 253).
É na e pela figurativização das ideologias que o corpo do ator do enunciado cumpre
um papel fundamental. Quando observado pelo viés da coletividade, esse mesmo corpo
discursivo dá subsídios para a construção do ator coletivo, em nosso caso o manifestante de
rua. A ideologia respalda o simulacro dessa figura porque aponta para o interdiscurso que
circula e contribui para a configuração de atores sociais.
No nível figurativo-temático, o ator social está actorializado no interior dos discursos
pelos actantes e atores coletivos – no caso deste estudo, na figura manifestante de rua dentro
do discurso jornalístico. No nível mais temático, o ator social apresenta uma ideologia, que
transcende aos textos selecionados. O ator social não é um corpo vazio, pois ele retoma toda
uma historicidade, um modo de ser e de habitar o mundo, que consolida os valores de uma
determinada ideologia. Essa é sancionada pela enunciação, seja negativa ou positiva,
conforme os contratos enunciativos estabelecidos entre enunciador-jornal e enunciatárioleitor.154
O ator coletivo manifestante de rua, no interior do discurso jornalístico, viabiliza,
testemunha, comprova, oferece raízes para a ideologia. E com isso, contribui para a
154
Outras abordagens semióticas exploram, com maior profundidade, o conceito de ator social, que não é o foco
deste estudo. Por isso, recomendamos a leitura de Floch (1985) e de Landowski (2002) que, por meio de análises
de diferentes textos, propõem, cada um à sua maneira, estratégias e programas narrativos de atores sociais. Como
exemplo analítico, indicamos o estudo de Discini (2017), que faz o exame do ator social bandeirante paulista.
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construção da imagem do ator da enunciação – que neste estudo não é investigada como foco
de análise. Por conseguinte, o ator coletivo actorializa, no interior do discurso jornalístico, o
ator social manifestante de rua.
O ator coletivo manifestante de rua, por si só, não constitui nenhuma ideologia. Se
essa grandeza semiótica tivesse determinado encaminhamento ideológico, não poderia
circular, concomitantemente, pelo interdiscurso presente nas formações ideológicas da Mídia
Ninja e dos jornais Estado e Folha, porque entraria, em algum momento, em choque com as
ideologias dos textos de um desses veículos, os quais se opõem em grande parte das vezes.
Por isso, o ator coletivo manifestante de rua faz parte da ideologia construída pelo sujeito da
enunciação dos textos, sejam os dos jornais Folha e Estado, sejam os da Mídia Ninja. É o
sujeito da enunciação que, em sua relação com a formação ideológica a que pertence (isto é,
os atores sociais que ela privilegia, em detrimento daqueles que ela rejeita), constitui a
ideologia, a partir da formação discursiva que enuncia.
Por exemplo, na perspectiva ideológica capitalista, a pauta da equidade econômica
entre as classes não faz parte da agenda de políticas públicas. Já na formação ideológica
daqueles que acreditam no bem social comum essa é uma das principais reivindicações: o
equilíbrio socioeconômicos entre as classes. Por isso, o ator social defensor das minorias é
criticado na perspectiva ideológica extremada do capitalismo, enquanto que é elogiado pelos
apoiadores das formações ideológicas de caráter social.
Greimas e Landowski (1981, p. 93) discutem que “o reconhecimento da estrutura do
actante coletivo é capital para nós: permite não apenas determinar o estatuto da sociedade
comercial no nível chamado profundo, mas também pode servir de base às considerações
sobre a natureza do grupo e de sociedades”. A proposta dos semioticistas para descrever o
nível profundo do actante coletivo é a seguinte:
Suponhamos que exista de início uma coleção qualquer de indivíduos discretos
caracterizados como unidades (U), pelo fato de serem descontínuos, e como
integrais (i), por possuírem os traços de individuação. Para que esses indivíduosatores possam ser considerados como pertencentes a um actante coletivo
representando uma nova totalidade (T), que chamaremos partitiva (p), isto é, um
todo do qual seriam partes, é preciso que, embora subsistindo como unidade (U),
eles abandonem sua integridade (i), para serem considerados apenas como partitivos
(p), isto é, como indivíduos dos quais sejam levadas em consideração apenas as
determinações que eles compartilham com o conjunto de seus congêneres,
pertencentes à mesma coleção (GREIMAS; LANDOWSKI, 1981, p. 86).

As relações descritas por Greimas e Landowski (1981) podem ser esquematizadas,
como mostra a figura a seguir. Ela retrata o modelo lógico mais geral da série de operações
pressupostas na formulação dos actantes coletivos:
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Figura 27 – Relações fundamentais do actante coletivo

Legenda
Ui = unidade integral Ti = totalidade integral
Up = unidade partitiva Tp = totalidade partitiva
Fonte: Reprodução da figura proposta por Greimas e Landowski (1981, p. 86).

Baseados no modelo lógico mais geral, proposto por Greimas e Landowski (1981),
podemos depreender a transformação de uma coleção de indivíduos integrais (Ui) em uma
totalidade partitiva (Tp). Para isso ocorrer, duas operações são necessárias. Na figura,
numeramos essas operações de 1 e de 2. Na operação 1, temos a transformação de Ui em Up,
“ou seja, a negação da integridade do indivíduo e a asserção de seu caráter partitivo”
(GREIMAS; LANDOWSKI, 1981, p. 86). Na operação 2, por sua vez, Up se torna Tp, “ou
seja, a conjunção de indivíduos definidos como partes com a totalidade que suas propriedades
pressupõem logicamente” (GREIMAS; LANDOWSKI, 1981, p. 86). As operações presentes
na figura 27 ajudam a descrever a construção dos tipos de actante coletivo.
Greimas e Landowski (1981) distinguem duas espécies de actantes coletivos: os
paradigmáticos e os sintagmáticos. “Se definirmos o actante unicamente pelo conjunto de
suas funções, isto é, pelo programa virtual que ele é capaz de atualizar, perceberemos, por
exemplo, que a Renault (ou qualquer outra empresa de construção de automóveis) pode ser
considerada como um actante sintagmático [...]” (GREIMAS; LANDOWSKI, 1981, p. 85).
No caso da Renault, os diferentes atores (operários, engenheiros, administradores etc.),
inseridos dentro de um mesmo programa narrativo, substituem-se progressivamente uns aos
outros, em prol da produção do objeto-automóvel.
Greimas (1981) salienta que “o sujeito sintagmático não é, pois, a coleção de homens
concretos, em carne e osso, mas um coletivo de homens considerados somente enquanto
agentes de um fazer programado” (GREIMAS, 1981, p. 154). Com base nesse tipo de actante
coletivo, depreende-se “[...] a possibilidade de especificar os sujeitos e os programas de fazer
histórico segundo os níveis estruturais a que correspondem suas atividades” (GREIMAS,
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1981, p. 154). Esse tipo de actante coletivo se processa por meio das operações 1 e 2, pois faz
uma coleção de indivíduos integrais (Ui) se tornarem uma totalidade partitiva (Tp) (cf. figura
27).
O mesmo não ocorre quando o actante coletivo é o paradigmático. Eles não se definem
pelo processo programado em conjunto pelos atores-indivíduos, mas dependem de outros
fatores, a saber: “(a) de uma divisão classificatória de uma coletividade mais ampla e
hierarquicamente superior”; (b) de operações baseadas em “critérios-determinações que os
atores possuem em comum (seu campo funcional ou suas qualificações específicas)”
(GREIMAS; LANDOWSKI, 1981, p. 85). Esse tipo de actante coletivo se processa por meio
das operações 1, 2 e 3, pois faz uma coleção de indivíduos integrais (Ui) se reconhecerem
como totalidades integrais (Ti) (cf. figura 27). De acordo com Greimas e Landowski (1981, p.
85-86), “ao contrário do que ocorre quando da instituição do actante sintagmático, onde as
unidades-atores são totalizadas à maneira de números ordinários, o actante paradigmático [...]
constitui uma totalidade entre uma coleção de unidades e a totalidade que a transcende”.
Em outro estudo155, Greimas (1981) insiste na ideia de que o problema suscitado pelo
actante coletivo paradigmático é de outra ordem, se comparado ao actante sintagmático. Para
fundamentar isso, o lituano utiliza o exemplo da multidão que se manifesta nas ruas de Paris,
refutando a ideia simplista de que a multidão seria uma coleção numérica de indivíduos,
propondo pensá-la como Greimas: “um sujeito coletivo se constitui pela integração do quererfazer partilhado por todos e pela constituição de um poder fazer coletivo” (GREIMAS, 1981,
p. 154-155). É por meio dessa comunhão de modalidades comuns e constitutivas do sujeito
que “transforma os indivíduos que compõem a multidão num sujeito coletivo susceptível de
um fazer coletivo não-decomponível em fazeres individuais sucessivos” (GREIMAS, 1981, p.
155). É esse horizonte analítico mais amplo sobre o quadro do enunciado e o da enunciação
que confirma o actante e o ator coletivos como grandezas distintas das do actante e do ator
individuais.
Greimas (1981) sugere, portanto, que o actante coletivo, em especial o paradigmático,
aponta que o fazer social não é apenas a soma de atores-indivíduos em prol de um mesmo
querer fazer. Além disso, o autor salienta que não há uma associação direta entre o fazer
coletivo e o fazer histórico. O fazer coletivo de uma multidão, “mesmo quando é susceptível

O texto se intitula Sobre a história factual e a história fundamental e se deriva de uma comunicação realizada
por Greimas em um simpósio em 1970. O texto foi publicado pela primeira vez em 1973. Em 1976, foi reunido à
coletânea de textos Semiótica e ciências sociais, cuja tradução para o português brasileiro foi utilizada neste
trabalho (GREIMAS, 1981). Por isso, embora seja outro texto, mantém-se a mesma referência à obra.
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de uma descrição canônica sob a forma de um programa de enunciados, não constitui
necessariamente um fazer histórico” (GREIMAS, 1981, p. 155).
Portanto, não é o programa narrativo coletivo, nem suas consequências que
determinam o fazer histórico, mas o caráter significativo. A Tomada da Bastilha não é um
acontecimento histórico em si, porque a multidão não é um “[...] sujeito coletivo em si, mas
um sujeito hiponímico que representa um actante coletivo – uma classe social, por exemplo –
do qual ele [actante coletivo] é mandatário” (GREIMAS, 1981, p. 155). Como salienta o
mestre lituano, a definição de sujeitos coletivos “é de natureza taxinômica e pertence,
definitivamente, à estrutura social e à sua tipologia situadas num nível mais profundo que o da
história factual” (GREIMAS, 1981, p. 155).
Essas reflexões confirmam o que propomos para os actantes e atores coletivos acerca
dos esquemas e usos semióticos, em termos hjelmslevianos. De um lado, os actantes coletivos
paradigmáticos advêm de usos semióticos, porque refratam “a historização da estrutura”
(GREIMAS, 1975, p. 105). De outro lado, os actantes coletivos sintagmáticos reafirmam os
esquemas, pois refletem a abertura dos universos semânticos. Nos dois casos, paradigmático e
sintagmático, os actantes coletivos podem dar testemunho, comprovar, viabilizar e reforçar
ideologias e axiologias.
No caso do ator coletivo manifestante de rua, os actantes coletivos paradigmáticos e
sintagmáticos também auxiliam no processo de significação dos textos jornalísticos.
Observamos, nos corpora das Jornadas de Junho de 2013 e dos Protestos de Março de 2015,
as seguintes relações baseadas nos pressupostos teóricos delineados até aqui. Quando os
textos jornalísticos arquitetam o ator manifestante de rua ancorado no perfil generalizado, os
actantes coletivos tendem a se configurar, no nível elementar, como sintagmáticos, isto é, a
transformação de indivíduos integrais (Ui) em uma totalidade partitiva (Tp). Já quando os
textos jornalísticos constroem o ator manifestante de rua baseados no perfil personalizado,
temos uma articulação no nível profundo de actantes coletivos paradigmáticos, isto é, os
indivíduos integrais (Ui) se percebem totalidades integrais (Ti).
Em última instância, o perfil personalizado do ator coletivo manifestante de rua pode
fazer esses indivíduos se reconhecerem como sujeitos integrais, um a um, mesmo tendo
passado pelo processamento social, nas operações 1, 2 e 3. O retorno ocorreria na operação
numerada como 4, no modelo esquematizado da figura 27. Esse movimento aconteceu
pontualmente nos corpora das Jornadas de Junho de 2013 (sobretudo, na reportagem III e na
postagem III) e nos Protestos de Março de 2015 (na reportagem VIII e na postagem IX).
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4.4 SOBRE PRÁTICAS SEMIÓTICAS: BELO GESTO E FORMAS DE VIDA
Nos tópicos anteriores, estávamos preocupados com a epistemologia e a metodologia
que permitiriam defender, sobretudo no seio da teoria semiótica, o conceito de ator coletivo –
em específico, o manifestante de rua. Neste tópico, avançamos sobre os desdobramentos
desse conceito por meio dos estudos da semiótica tensiva (FONTANILLE; ZILBERBERG,
2001; ZILBERBERG, 2011). Buscamos relacionar, tensivamente, o conceito de ator coletivo
manifestante de rua às formas de vida (GREIMAS; FONTANILLE, 2014).
Existem diversas propostas no campo dos estudos do texto e do discurso, examinando
as relações socioculturais dos fenômenos da linguagem. Dentre elas, destacam-se os estudos
centrados nas hipóteses da sociossemiótica (LANDOWSKI, 1992a, 2014a; 2014b), nas
propostas do Grupo µ (KLINKENBERG, 2010; GRUPO µ et al., 2010; GRUPO µ, 2015;
HARKOT-DE-LA-TAILLE, 2016) e nos pressupostos da nova retórica (PERELMAN, 1976;
PERELMAN;

OLBRECHTS-TYTECA,

1952;

2005).

Embora

consideremos

esses

desdobramentos, optamos pela vertente tensiva baseada nas formas de vida (GREIMAS;
FONTANILLE, 2014; NASCIMENTO, 2014).
A primeira razão dessa predileção se deve à peculiar configuração do conceito
semiótico de formas de vida, que correlacionam as dimensões ética e estética, explorando a
complexidade moral dos seres semióticos para além de uma classificação dos estratos sociais,
das composições institucionais ou das distribuições tipológicas. Por meio do exame do belo
gesto, entendido como um acontecimento ética e esteticamente inesperado, Greimas
compreende que é possível afirmar que a ruptura, isto é, a fratura do esperado, leva o
indivíduo a se inscrever “na perspectiva de uma nova ‘ideologia’, de uma ‘concepção da
vida’, de uma ‘forma’ que é ao mesmo tempo uma filosofia da vida, uma atitude do sujeito e
um comportamento esquematizável [...]” (GREIMAS; FONTANILLE, 2014, p. 30)156.
As contingências éticas e estéticas que perpassam e constituem as formas de vida se
associam à construção dos actantes e atores coletivos nos textos e discursos. Essa associação é
possível, pois, como apuramos no tópico anterior, os actantes e atores coletivos actorializam
os atores sociais que fomentam as formações ideológicas. E as formas de vida transformam e
constituem os sistemas das conotações sociais, conforme Greimas apontou em seu estudo

A referência é considerada uma coautoria de Greimas e Fontanille (2014) porque, como já dissemos, é um
texto póstumo de Greimas editado por Fontanille.
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sobre o belo gesto (GREIMAS; FONTANILLE, 2014), impactando, então, o modo de
actorialização dos atores sociais, isto é, na constituição dos actantes e atores coletivos.
O conceito de forma de vida se distingue do de estilo de vida. Enquanto este se
preocupa com os comportamentos sociais na linha interpretativa da sociologia
(LANDOWSKI, 1992a; 2014b), aquele se atenta às condições solidárias aos fenômenos da
linguagem que se constituem nas situações não diretamente linguísticas, conforme defende
Fontanille (2014). Compreende-se, então, que as formas de vida atuam, na natureza da
linguagem, como grades de leitura do mundo natural.
Essas grades de leitura revelam que as modalidades do fazer podem se converter em
modalidades do ser, pois, conforme defende Greimas, diante da moralidade social (saber
fazer), as práticas semióticas caracterizam a identidade e a alteridade dos gestos e das ações
de cada indivíduo que (con)vive em sociedade. Segundo o mestre lituano, “o essencial da
moralidade social repousa sobre julgamentos de ‘saber fazer’ ou de ‘não saber fazer’, de
‘saber não fazer’ ou de ‘não saber não fazer’” (GREIMAS; FONTANILLE, 2014, p. 16).
Como exemplo, Greimas retoma o bom senso, que se apresenta “como uma
sobredeterminação normativa (seletiva e moralizante) dos diversos tipos de saber fazer, sejam
eles linguísticos ou comportamentais, e a ‘falta’ [de bom senso] pode então ser tanto uma falta
de gramática como uma falta de gesto ou uma gafe” (GREIMAS; FONTANILLE, 2014, p.
16).
O ambiente adequado seria representado pelas outras relações socioculturais que
permeiam o fazer do sujeito nas modalidades do dever e do saber. Fiorin (1989, p. 348-349)
explica que “o sujeito que vive em sociedade é [...] modalizado pelo dever. Essa modalidade
consta de prescrições (dever fazer) e de interdições (não dever fazer). Para que o indivíduo
possa executar bem os comportamentos prescritos, precisa adquirir um saber (savoir faire)
[...]”.
Os actantes e atores coletivos, como ressaltamos nos tópicos anteriores, participam da
sanção, seja a cognitiva, seja a pragmática. Nas esferas de atuação humana, os esquemas
actoriais recorrentes são associados à maneira de fazer, cristalizando-se como parte do saber
fazer das práticas semióticas e, em última instância, reforçando e dando testemunho do saber
ser dos indivíduos.
Wittgenstein (1975, p. 99) afirma que os comportamentos humanos convertem o saber
fazer em saber ser, diferenciando-se dos comportamentos dos outros animais. Para tanto, o
filósofo questiona o motivo de o cão não poder fingir dor: “Por que [o cão] é muito honesto?
Pode-se ensinar um cão a fingir dor? Talvez possamos ensiná-lo a ganir em certas ocasiões
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como se estivesse com dor, ainda que não a tenha. Mas para ganir de verdade faltaria ainda a
este comportamento o ambiente adequado”. De acordo com o filósofo, o ambiente adequado é
a consciência coletiva das prescrições (dever fazer) e das interdições (não dever fazer), às
quais o cão não tem acesso.
Fontanille (2014) também esclarece que há uma correlação estabelecida entre os
contratos fiduciários e a transmissão do conjunto de experiências no e pelo coletivo. “Dizer
que a verdade é um acordo, e que esse acordo é um ‘acordo sobre as formas de vida’, é
reconhecer e estabelecer duas dimensões complementares do ‘viver’, ou mais precisamente,
de uma subcategoria que é o ‘viver junto’ (ou ‘conviver’)” (FONTANILLE, 2014, p. 64).
Seguindo essa proposta, temos, de um lado, um conjunto de experiências – conversar, rir,
pedir permissão etc. – que caracterizam o modo de viver junto. Conforme o semioticista
francês, é, em termos semióticos, uma macroexperiência do viver. Do outro lado, também
existe, conforme Fontanille (2014, p. 64), “aquilo que confere ‘sentido humano’ a essa
macroexperiência e a todas as experiências particulares que a constituem: normas, valores,
emoções, um modo de se respeitar como homens empenhando-se em superar as desavenças
para se colocar em acordo”.
Ao desdobrar a segunda dimensão das formas de vida, Fontanille (2014, p. 64)
discorre que “a vida como ela é, mesmo coletiva e interativa, não pode mentir e também não
pode [...] afirmar sua verdade. Em contrapartida, os homens, em uma forma de vida que
comporte linguagem e formas semióticas, podem mentir e [...] colocarem-se em acordo acerca
da verdade”. Na filosofia de Wittgenstein (1975, p. 99), “mentir é um jogo de linguagem que
deve ser aprendido como qualquer outro”.
Voltando ao exemplo dado por Wittgenstein (1975), a dor pode ser sentida pelos seres
humanos e pelos animais. Todavia, o fingimento da dor e a produção de seus efeitos
passionais são próprios dos jogos de linguagem e das formas de vida dos humanos. Isso se
deve, utilizando as propostas de Fontanille (2014), às diferenças na atuação nas dimensões do
viver: as formas de vida dos humanos compartilham do viver e do viver junto (doravante,
conviver), enquanto que as formas de vida não humanas, na esteira do que Wittgenstein
(1975) propõe, estão apenas na dimensão do viver.
Por compartilharem dessas duas dimensões do viver, as formas de vida humanas estão
suscetíveis aos atores coletivos. Os actantes e atores coletivos fazem parte da faculdade de
simbolizar da espécie humana (BENVENISTE, 2005), e eles interagem entre essas duas
dimensões do viver (FONTANILLE, 2014), tendo como repouso a dimensão do conviver,
pois actorializam os atores sociais das esferas ideológicas (GREIMAS; COURTÉS, 2008).
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Portanto, os actantes e atores coletivos são pertinentes dentro do quadro epistemológico das
formas de vida humanas.
Retornando ao texto O belo gesto, Greimas entende que as formas de vida estão
alinhadas a comportamentos esquematizáveis que mais profundamente podem emergir na
performance do sujeito. Desse modo, tais comportamentos não estão restritos ao âmbito do
estilo do sujeito, mas também se inserem na filosofia determinada pelo grupo no qual o
sujeito está inserido. Nas palavras de Greimas, uma forma de vida se distingue por, pelo
menos, três características, a saber: “(1) por sua recorrência nos comportamentos e no projeto
de vida do sujeito, (2) por sua permanência [...], (3) pela deformação coerente que ela induz a
todos os níveis do percurso de individuação” (GREIMAS; FONTANILLE, 2014, p. 30-31).
Com isso, o mestre lituano não quer apreender um fundo tipológico de caráter
universalizante ou, ao contrário, um exame estereotipado dos indivíduos que confirma a
análise da sociedade. Diferentemente disso, Greimas propõe: “trata-se de um PN (programa
narrativo) que se desenrola, que pode ser especificado, e do qual a análise depreende a
ideologia [...]” (GREIMAS; FONTANILLE, 2014, p. 30). Esse trecho colabora com os
pressupostos que discutimos no tópico anterior. Os actantes e atores coletivos também não se
constituem das características de pessoas de carne e osso que possam remetem, por acaso ou
conveniência.
Os conceitos de forma de vida e de ator coletivo possuem semelhanças teóricometodológicas. Como acontece com as formas de vida, o ator coletivo – como o manifestante
de rua construído no discurso jornalístico – se constitui em todos os níveis do percurso
gerativo do sentido, não ficando restrito a apenas um. A gramática tensiva também dá
sustentação ao ator coletivo manifestante de rua nas relações entre a intensidade do sentido
dos sintagmas concessivos e a extensidade das coisas dos sintagmas implicativos; o mesmo se
pode dizer a respeito das formas de vida que, conforme Nascimento (2014) aponta, acionam o
acontecimento (ZILBERBERG, 2011) na emergência do belo gesto que desconstrói a rotina
dos fatos do cotidiano.
Outra semelhança tem origem no fato de que ambos, forma de vida e ator coletivo,
relacionam-se ao que Greimas chama de seres semióticos (GREIMAS; FONTANILLE,
2014). Como esclarece Nascimento (2014, p. 37-38), os seres semióticos reafirmam uma nova
concepção de sociedade: “com a divisão em grupos que agem, pensam e sentem do mesmo
modo, poderíamos, conforme Greimas, considerar uma nova concepção de sociedade,
composta não apenas de pessoas físicas, mas também de ‘pessoas morais’ que seriam
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‘moralizadas’ [...]”157. As formas de vida sancionam os seres semióticos pelo modo como
interagem com o outro, e isso ocorre em todos os âmbitos da vida humana, desde o mais
informal e familiar ao mais formal e padronizado. O ator coletivo manifestante de rua está
presente tanto na grande mídia, representada pelos jornais Estado e Folha, quanto na mídia
alternativa, proposta pela Mídia Ninja.
As formas de vida permitem, de acordo com Nascimento (2014, p. 38), “interpretar o
fazer, o saber e o sentir que regem os sujeitos no seu percurso pelo mundo e o sentido da
própria vida”. As relações sociais estabelecem um circuito entre a práxis e a doxa, isto é, entre
o que é praticado (dimensão do viver) e o que é endossado socialmente (dimensão do
conviver). Os actantes e atores coletivos participam desse processo de transformação, de uma
maneira de saber fazer em uma maneira de saber ser.
Há uma relação entre, de um lado, a maneira de saber fazer e a maneira de saber ser
e, de outro, a discursivização dos actantes e atores coletivos – os resultados de análise dos
capítulos anteriores subsidiam essa associação. Pensando o ator coletivo manifestante de rua
tal como construído no simulacro dos gêneros jornalísticos e como participante dos
fenômenos discursivos das Jornadas de Junho de 2013 e dos Protestos e Março de 2015,
propomos que ele resulta de, pelo menos, quatro usos semióticos nos textos analisados:
 o ator coletivo manifestante de rua advém de um uso, pois está na
intencionalidade do campo jornalístico, dos gêneros e do estilo autoral;
 ele sucede de um uso, porque viabiliza, comprova e testemunha a faculdade
humana de simbolizar;
 ele reflete um uso, porque ratifica, concretiza e materializa a história factual
das manifestações de rua realizadas durante as Jornadas de Junho de 2013 e os
Protestos de Março de 2015;
 ele provém de um uso, porque viabiliza e difunde a ideologia do ator da
enunciação.
Como parte da intencionalidade do campo jornalístico, dos gêneros e do estilo autoral,
o ator coletivo manifestante de rua adquire os traços de cada uma dessas instâncias. Conforme
Greimas e Courtés (2008, p. 267) definem o conceito semiótico de intencionalidade, “de
origem claramente fenomenológica, que, mesmo não se identificando nem o [conceito] de
Conforme a tradutora Edna Maria Fernandes dos Santos Nascimento, a tradução correta seria pessoa jurídica
e não pessoas morais. Portanto, onde se lê “pessoas morais” deve-se entender pessoa jurídica. Logo, a persona
jurídica construída pelas normas é moralizada, isto é, o ordenamento jurídico é interpretado de acordo com
valores, os quais não necessariamente estão circunscritos a letra da lei.
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motivação nem o de finalidade, os subsume: assim, ele permite conceber o ato como uma
tensão que se inscreve entre dois modos de existência: a virtualidade e a realização”. Portanto,
o ator coletivo manifestante de rua, em sua virtualidade, retoma os traços de seu campo
discursivo e as coerções de seu gênero, bem como, ao se realizar, projeta, no e pelo
enunciado, o estilo autoral do ator da enunciação e as respectivas ideologias e axiologias
promovidas por este.
Como um dos representantes dos estratos sociais, o ator coletivo manifestante de rua
reflete os gestos, as ações e os afetos que circulam na sociedade. No discurso jornalístico, a
faculdade de simbolizar é exercida com maior dependência do contexto pragmático (cf.
VOLÓCHINOV, 1976) e menor refração estética (DISCINI, 2009b). Notamos que, por estar
mais próximo do contexto pragmático das notícias relatadas, o discurso jornalístico fortaleceu
os actantes e os atores coletivos, dentre eles o ator manifestante de rua, investigado, neste
estudo, nos textos selecionados.
Como parte da figurativização da história factual de dois fenômenos históricos
(Jornadas de Junho de 2013 e Protestos de Março de 2015), o ator coletivo manifestante de
rua é a historização de uma estrutura de significação (cf. GREIMAS, 1975). E, como tal, no
discurso jornalístico, ele cobra uma senha para ser entendido. Segundo Volóchinov (s.d., p. 8)
destaca, o “enunciado concreto como um todo significativo compreende duas partes: (1) a
parte percebida ou realizada em palavras e (2) a parte presumida”. A parte material é
discursiva e linguisticamente construída; a parte presumida é constituída pelas relações
dialógicas, “como uma ‘senha’ conhecida apenas por aqueles que pertencem ao mesmo
campo social” (VOLÓCHINOV, s.d., p. 8).
Por isso, para apreender o ator coletivo manifestante de rua, retomamos, nas análises
dos capítulos 2 e 3, o interdiscurso e o interdito que, ao lado do dito, revelaram o que não está
dito, isto é, o que Volóchinov (1976) nomeia como o presumido. Por isso os textos
selecionados e analisados são histórica e socioculturalmente situados, pois “o enunciado pode
agir apenas se sustentando em fatores constantes e estáveis da vida e em avaliações sociais
substantivas e fundamentais” (VOLÓCHINOV, s.d., p. 9).
Como reflexo de um uso semiótico, o ator coletivo manifestante de rua, em cada texto,
registra um ponto de vista sobre os fenômenos históricos das Jornadas de Junho de 2013 e
dos Protestos de Março de 2015, visto que, conforme Discini (2017, p. 966), “cada formação
discursiva concretiza um ponto de vista sobre o ator do enunciado”. Sendo cada um desses
pontos de vista uma estrutura fechada de sentido, o manifestante de rua projetado pelos
jornais Estado e Folha diferencia-se daquele presente nos textos da Mídia Ninja, pois esses
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veículos utilizam modos de fazer saber diferentes para construir o saber ser do ator coletivo
manifestante de rua.
Uma vez que os actantes e os atores coletivos actorializam o ator social nos textos, as
ideologias presentes na esfera jornalística respaldam a presença do ator coletivo manifestante
de rua na expressão dos textos. Como Greimas e Courtés (2008, p. 53) ratificam, a ideologia
não está na superficialidade discursiva, mas encontra-se na atualização dos valores que a
própria ideologia assume. Seguindo esse pressuposto teórico, são os atores coletivos que
auxiliam, reforçam e testemunham como força de argumento esses valores acionados ou
refutados na ideologia construída nas formações discursivas articuladas pelo ator da
enunciação dos textos. É o que ocorre nos dois corpora selecionados neste estudo, pois, no
caso das Jornadas de Junho de 2013 e no dos Protestos de Março de 2015, o ator coletivo
manifestante de rua foi construído narrativamente, ora como adjuvante, ora como oponente, a
depender das expectativas enunciativas construídas pelos sujeitos da enunciação Estado,
Folha e Mídia Ninja.
O ator coletivo manifestante de rua advém de um uso semiótico, conforme as quatro
acepções anteriormente descritas, mas, como reiteramos diversas vezes, ele é, sobretudo, um
esquema actorial. Consideramos que não somente o percurso gerativo do sentido confirma os
esquemas actoriais do ator coletivo manifestante de rua, mas também as relações de tensão
entre a intensidade do sentido e a extensidade das coisas.
Considerando que, segundo Discini (2009b), o discurso jornalístico é contrário ao
acontecimento e, de acordo com Greimas (GREIMAS; FONTANILLE, 2014, p. 18), a fratura
do cotidiano pode alterar a “moralidade ‘transitiva’ e cambista” e instaurar a “moralidade
‘intransitiva’ e pessoal do belo gesto”, adotamos o belo gesto como o ponto de virada dos
comportamentos sociais (maneira de fazer saber). Entendemos que o belo gesto provoca uma
mudança na grade de leitura ao exaltar o saber ser, isto é, a maneira de ser enquanto se faz.
Na contramão dessa mudança, está o ator coletivo manifestante de rua, porque, a nosso ver,
ele se relaciona ao fazer saber das formas de vida. Por haver esse contraste, o belo gesto é
considerado em nosso estudo o marco zero do campo de presença do ator coletivo.
As condições do belo gesto podem ser fundamentadas pela vertente da semiótica
tensiva, como defende Nascimento (2014). De acordo com a semioticista, os desdobramentos
tensivos, em especial aqueles promovidos por Claude Zilberberg, sobre a estrutura do
acontecimento, “[...] permitem explicar como se dá no cotidiano de um sujeito a ruptura de
uma forma de vida provocada pelo inesperado de um acontecimento, que gera, muitas vezes,
outras maneiras de fazer, saber, sentir, configurando outra forma de vida” (NASCIMENTO,
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2014, p. 43). Então, entendemos o belo gesto, proposto por Greimas (GREIMAS;
FONTANILLE, 2014), como um acontecimento, nos termos da hipótese tensiva. De acordo
com Zilberberg (2011), o acontecimento possui as seguintes características: mais tonicidade,
mais impacto, mais celeridade, menos tempo e menos espaço. As formas de vida, por sua vez,
constituem o desenvolvimento extensivo do acontecimento.
Os actantes e atores coletivos, por oposição ao acontecimento do belo gesto, para se
constituírem como tais, necessitam do prolongamento das categorias de tempo e de espaço.
Em nossa análise, conseguimos depreender o ator coletivo manifestante de rua no discurso
jornalístico por meio de diferentes formações discursivas (Estado, Folha e Mídia Ninja),
validando a maior extensidade espacial – e também temporal, porque retomamos dois
fenômenos semióticos distintos (Jornadas de Junho de 2103 e Protestos de Março de 2015).
Além disso, o belo gesto, por sua vez, é o contraponto estético que reconfigura a ética
das formas de vida vigentes, pois ele interrompe seu prolongamento e, consequentemente,
interfere na (re)produção dos actantes e dos atores coletivos nos textos e no interdiscurso. Nos
corpora das Jornadas de Junho de 2013 e dos Protestos de Março de 2015, o ator coletivo
manifestante de rua tem menor incidência quando há maior estesia e predomínio do estético.
Esses dados reforçam a hipótese de que as condições tensivas de produção do belo gesto se
contrapõem ao prolongamento extensivo acionado pela formas de vida e que, por
consequência, promovem os actantes e atores coletivos nos (inter)discursos.
Como ressalta Zilberberg (2011, p. 236), a concessão está “no princípio do
acontecimento”. O belo gesto, entendido como acontecimento, mobiliza, portanto, os
sintagmas concessivos. Por outro lado, os actantes e atores coletivos acionam, sobretudo, os
sintagmas implicativos. Em nossos corpora, isso se pode apreender, sobretudo, no perfil
generalizado do ator coletivo manifestante de rua. Temos, assim, um modo juntivo
(ZILBERBERG, 2007) que fundamenta o belo gesto (mais sintagmas concessivos) e um outro
que favorece os actantes e atores coletivos (mais sintagmas implicativos).158
De acordo com a mesma proposta de Zilberberg (2007), há dois modos de eficiência
distintos: o pervir e o sobrevir.159 O primeiro estabiliza as valências tensivas, dando e criando
expectativas do que se realizará, isto é, a economia das valências na ordem do que é esperado.
O segundo, por sua vez, engatilha os contraprogramas que desestabilizam os equilíbrios, ou
Zilberberg (2007) utiliza o termo junção em um sentido diferente daquele presente no Dicionário de
semiótica I (GREIMAS; COURTÉS, 2008). Na perspectiva de Zilberberg (2007, p. 23), o termo junção “se
refere à condição de coesão pela qual um dado, sistemático ou não, é afirmado”.
159
Zilberberg (2007, p. 17-18) define o modo de eficiência como “a maneira pela qual uma grandeza se instala
num campo de presença”.
158
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seja, a ordem do inesperado. O belo gesto está ao lado do sobrevir, enquanto que os actantes e
atores coletivos, do pervir, pois, como apreendemos em nossas análises, o ator coletivo
manifestante de rua retoma traços do que é esperado nas formações discursivas e ideológicas
em que se insere. Quando irrompe o belo gesto, há uma refração estética do presumido
(VOLÓCHINOV, 1976), quebrando as expectativas das formações discursivas e ideológicas.
Zilberberg (2007) propõe também dois modos de existência: o foco 160 e a apreensão.
O foco está entre a atualização e a realização. Já a apreensão está na potencialização, pois
“designa o estado do sujeito de estado ‘às voltas com’ o sobrevir, em ‘admiração’ cartesiana,
em poucas palavras, o estado do sujeito inicialmente espantado, impressionado, depois, dali
em diante, marcado pelo ‘que lhe aconteceu’” (ZILBERBERG, 2007, p. 22).
Se, de acordo com o semioticista, “a apreensão produz uma ‘boa’ transição entre o
sobrevir e a potencialização” (ZILBERBERG, 2007, p. 22), é nesse intervalo existencial que
se ancora o belo gesto. Em contrapartida, o modo de existência do prolongamento extensivo
das formas de vida e, consequentemente, de actantes e atores coletivos, é o foco
(ZILBERBERG, 2007). Dessa dedução, derivam-se outras, visto que Zilberberg (2007) traz
mais detalhes do funcionamento desses dois modos de existência.
Quadro 7 - Características do foco e da apreensão

Modo de existência
Diátese161
Modalidade do sujeito

Foco
voz ativa → agir
sujeito operador

Apreensão
voz passiva → suportar
sujeito de estado

Fonte: Reprodução do quadro proposto por Zilberberg (2007, p. 22).

O quadro 7 indica as várias relações que esclarecem a passagem da operação 4, da
totalidade integral para a unidade integral. Para tanto, assumimos que cada eixo da figura 27,
que reporta a passagem de uma unidade integral (Ui) para uma totalidade partitiva (Tp),
poderia ser correlacionado a um dos quatro modos de existência propostos pela semiótica
francesa (cf. Capítulo 1): de um lado, realização está para unidade integral (Ui) como
virtualização está para totalidade partitiva (Tp); e de outro, atualização está para totalidade
integral (Ti) como a potencialização está para a unidade partitiva (Up). A dêixis da presença

Na tradução do texto de Zilberberg (2007), Maria Lucia Vissotto Paiva Diniz prefere traduzir visée por
focalização. Todavia, preferimos manter a tradução por foco, como foi proposto por Ivã Lopes, Luiz Tatit e
Waldir Beividas na obra Tensão e significação (FONTANILLE; ZILBERBERG, 2001).
161
Conforme a tradutora Diniz (ZILBERBERG, 2007), diátese é empréstimo da medicina. No campo da saúde, o
termo remete à predisposição de um indivíduo para determinadas doenças. Entende-se que, no texto de
Zilberberg (2007), o uso se deu por derivação semântica, querendo dizer: disposição para.
160
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seria constituída pela realização (Ui) e pela atualização (Ti); a dêixis da ausência, pela
virtualização (Tp) e pela potencialização (Up).
Por meio dessa rede de correlações existenciais e quantitativas, podemos aplicar a
proposta de Zilberberg (2007) em paralelo com o conceito de belo gesto, de Greimas
(GREIMAS; FONTANILLE, 2014), para entender o que acontece na operação 4, que
apareceu pontualmente em nossos corpora em passagens com acentos mais estéticos.
Primeiramente, afirmamos que quando o ator coletivo manifestante de rua realiza a operação
4, ele está realizando uma série de ações.
Ao sair de uma totalidade integral para uma unidade integral, o actante reconhece-se
como parte integral, e isso causa um esmaecimento entre as fronteiras do foco e da apreensão.
O modo de funcionamento operado, até então, era o do foco. Todas as outras três operações
(1, 2 e 3) foram acionadas com o propósito de agir. O sujeito da enunciação tinha a ilusão de
ser o operador de suas atribuições. Os perfis do ator manifestante de rua, construídos na
figurativização do ator do enunciado, auxiliam os contratos enunciativos, afirmando-os ou
refutando-os. Temos, portanto, todas as características que competem ao modo do foco.
Na operação 4, o ator do enunciado manifestante de rua produz sentido para além do
que estava previsto nos contratos enunciativos do sujeito enunciador midiático. Isso ocorreu
com a fotografia do manifestante de rua saltando sobre os pneus em chamas na postagem 3. A
imagem ressalta para além do perfil personalizado do ator coletivo manifestante de rua, pois
se coloca em xeque a ética da convicção dos regimes jurídicos, bem como dos limites das
categorias liberdade vs. opressão. Todavia, esse texto não configura um belo gesto.
Propomos que enunciados com forte acento estético e ético realizem, como quasepresença (DISCINI, 2015a), com base no observador social, uma preparação para o belo
gesto. A nosso ver, para o belo gesto ocorrer, de fato, ele necessita de mais uma operação.
Essa nova etapa nomeamos de operação 5, seguindo a numeração da figura 27.
A operação 5 constitui a passagem da unidade integral (Ui) para a unidade partitiva
(Up). Nessa virada, parte-se da realização em direção à potencialização. Nesse caso, a
apreensão faz o sujeito suportar o que lhe sobrevém, tornando-o passivo diante da descarga
fórica a que é submetido. Conforme Zilberberg (2007, p. 22) aponta, no acontecimento, não
basta o sujeito apreender – como ocorre na operação 4 –, ele tem de ser apreendido, isto é, “é
ele [sujeito] mesmo apreendido por aquilo que o apreende”. Isso diferencia a operação 5 da 4,
embora ambas tenham certo acento estético e ético.
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Em nossos corpora, a operação 5 não se realizou na manifestação dos textos
jornalísticos. Confirmou-se o que Discini (2009a) já previa: o discurso jornalístico é contrário
à fratura, ao acontecimento.
Figura 28 – Quadrado semiótico dos perfis do ator coletivo manifestante de rua

Fonte: Elaboração nossa com base em Brøndal (1986, p. 11-18), Discini (2015a, p. 95), Fontanille e Zilberberg
(2001, p. 123-152), Greimas e Courtés (2008, p. 400-404) e Greimas e Landowski (1981, p. 82).

De acordo com a figura, embora as setas 1 e 5 se dirijam à potencialização, elas não
produzem o mesmo efeito de sentido. A operação 1 é o início da jornada, isto é, a unidade
integral perde sua integralidade em prol da massificação de seu sentido, sendo o sujeito
operador desse agir. A operação 5 passou por todas as outras quatro (1, 2, 3 e 4), sofrendo
todas as coerções e as deformidades que esse processo pode impelir. Quando se passa da
realização para a potencialização, não é a integralidade que se massifica, mas a própria
experiência dessas coerções e deformações. Por isso, é um belo gesto, pois já se passou pela
moralidade individual (operação 1) e pela moralidade coletiva (operação 4).
Para além dessa dinâmica, notamos que os perfis personalizado e generalizado do
ator coletivo manifestante de rua podem se identificar com a dêixis da presença e com a
dêixis da ausência, respectivamente. Isso pode ser compreendido por meio da manifestação
dos textos, pois, em nossos corpora, quanto mais características (cores, gestos, volumes,
temas e figuras) o enunciador atribui ao ator do enunciado manifestante de rua, mais ele se
personifica.
Por outro lado, quanto menos características o enunciador dá à figura do
manifestante de rua, mais massificado e homogeneizado ficam os contornos da existência

318

desse ser semiótico. Por isso, depreendemos que o perfil personalizado se afilia mais à dêixis
da presença, visto que possui mais elementos nas substâncias de seus planos de linguagem,
enquanto que o perfil generalizado tende a existir mais na dêixis da ausência, como esquema
actorial.
Esses resultados de exploração teórica sobre o quadrado semiótico da existência
associado às quantificações (Ui; Up; Tp; Ti) validam o que discutimos no tópico anterior, ao
afirmarmos que o ator coletivo manifestante de rua reflete os usos semióticos, mesmo sendo
esquemas semióticos, no sentido hjelmsleviano dos termos. Responde-se, portanto, o motivo
de a operação 4 ocorrer relacionada à estesia e à ascendência do acento estético, mesmo
quando se está no domínio do discurso jornalístico no qual há o predomínio do inteligível.
Revela-se, ainda, que o discurso jornalístico, quando faz uso dos actantes e atores
coletivos, não deixa de lado a estética. O estético está nas tramas do sentido. Em
determinados momentos – como no belo gesto (GREIMAS; FONTANILLE, 2014) –, o
impacto estético faz o sujeito da enunciação desmembrar-se do domínio da ideologia, a qual
se instala entre a atualização e a realização (cf. GREIMAS; COURTÉS, 2008). Depois da
potencialização do acontecimento, o sujeito pode instaurar uma outra axiologia sobre e para o
mundo natural, pois, nas palavras de Greimas, “a moral da liberdade [...] é uma moral da
invenção dos valores e do sentido. Para que isso aconteça, ela utiliza o inesperado, a
quantificação das figuras do mundo e dos estados de coisa, descortina um outro mundo ainda
não articulado, mas articulável, reinventa a semiose [...]” (GREIMAS; FONTANILLE, 2014,
p. 29). Distante desse acontecimento, o discurso jornalístico conserva suas ideologias e
axiologias, como bem demonstrou a presença do ator coletivo manifestante de rua, seja na
grande mídia, Estado e Folha, seja na mídia alternativa, Mídia Ninja.

4.5 ACONTECIMENTO E ROTINA: CAMPO TENSIVO DO ATOR COLETIVO
MANIFESTANTE DE RUA
No tópico anterior, observamos como é possível pressupor a emergência do belo
gesto e que essa dedução explica o motivo da operação 4 pontualmente aparecer em nossos
corpora. Neste tópico, desenvolvemos esse raciocínio com o intuito de depreender o campo
tensivo do ator coletivo manifestante de rua. Para tanto, partimos dos resultados tensivos
coletados em nossas análises sobre os dois perfis desse ator coletivo: o personalizado e o
generalizado.
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A partir dos pressupostos de Zilberberg (2007), observamos que os actantes e os
atores coletivos tendem a se instalar e a se difundir no campo tensivo em que há mais
implicação (modo de eficiência), mais pervir (modo de junção) e mais foco (modo de
existência). Comparando os três modos propostos por Zilberberg (2007), constatamos que o
campo tensivo dos actantes e atores coletivos compartilham das características da rotina162,
enquanto que o belo gesto, as do acontecimento:
Quadro 8 – Rotina e acontecimento: os actantes e atores coletivos e o belo gesto

Determinados

Rotina
↓
Actantes e atores
coletivos

Acontecimento
↓
Belo gesto

modo de eficiência

pervir

sobrevir

modo de existência

foco

apreensão

modo de junção

implicação

concessão

Determinantes

Fonte: Elaboração nossa com base nas contribuições de Discini (2015a), Greimas e Fontanille (2014),
Nascimento (2014) e Zilberberg (2007, p. 25).

Retomando as modalizações veridictórias (ser/parecer) baseadas no prisma tensivo,
depreendemos a correlação, inversa ou conversa, que agencia os valores intensos e extensos
no campo tensivo dos actantes e atores coletivos, em especial do ator coletivo manifestante de
rua, foco deste estudo. Partimos das modalizações veridictórias, pois o discurso jornalístico,
como já afirmamos, busca produzir o efeito de sentido de verdade, sustentado pelos
simulacros de imparcialidade e de neutralidade.
Fontanille e Zilberberg (2001) propõem dois gráficos diferentes para as
modalizações veridictórias. Conforme esclarecem, “cada posição é definida como um termo
complexo que conjuga as dimensões do ser e do parecer. Admitindo-se, por hipótese, que as
duas dimensões são graduais [...] obtêm-se, mediante correlação conversa ou inversa dois
seguintes esquemas [...]” (FONTANILLE; ZILBERBERG, 2001, p. 78):

162

Na tradução de Zilberberg (2007), preferiu-se o termo exercício. Nesta tese, adotamos o termo rotina.
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Gráfico 2 – Modalizações veridictórias: correlação conversa e correlação inversa

Fonte: Reprodução da proposta de Fontanille e Zilberberg (2001, p. 78).

De acordo com a figura, existe uma correlação conversa para os termos complexos
do ser – quanto maior a intensidade, maior a extensidade. Nesse caso, produz-se o efeito de
verdade. O contrário produz o efeito de falsidade: menor a intensidade, menor a extensidade.
Para os termos complexos do parecer, há a correlação inversa. Nesse caso, quanto maior a
intensidade, menor a extensidade, produzindo o efeito de segredo. E quanto menor for a
intensidade, maior será a extensidade, manifestando o efeito de ilusão.
É na segunda correlação, a inversa, que notamos os desdobramentos do ator coletivo
manifestante de rua. Como parte do discurso jornalístico, o efeito de sentido de
inteligibilidade prepondera sobre o de sensibilidade. O jornalismo promove o relato e a
reflexão sobre as notícias que enuncia e não há um aumento concomitante do sensível durante
esse agir. Além disso, a relação entre o segredo e a ilusão é recurso discursivo útil e
frequentemente utilizado na esfera do jornalismo.
Segundo Fontanille e Zilberberg (2001, p. 79), “concreta e intuitivamente, sabe-se
que a ilusão e o segredo possuem um comportamento mútuo: difícil falar, por exemplo, numa
ilusão que não corresponda a um segredo, ou num segredo que esteja mais bem guardado do
que por trás do anteparo de uma ilusão”. Há uma solidariedade entre o ser e o parecer nas
estratégias discursivas e, nos textos jornalísticos, não seria diferente. Por meio de processos
de seleção, organização e hierarquização, a mídia jornalística recorta as notícias do cotidiano
e infundem e difundem seus valores sobre o mundo. Os actantes e atores sociais, como
dissemos, servem a esse propósito, como força de argumento, viabilizando e dando
testemunho dos contratos enunciativos.
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Por isso, o ator coletivo manifestante de rua não é um complexo do ser, mas do
parecer do sentido. Isso se deve tanto ao fato de ele não remeter a um ser de carne e osso
quanto pela constatação discursiva de que ele tem autonomia reduzida. Em nossas análises, o
ator manifestante de rua serve como objeto do discurso para comprovar a ideologia assumida
ou refutada nas formações discursivas articuladas pelo sujeito da enunciação dos textos.
Partindo da ideia de que o ator manifestante de rua no discurso jornalístico está entre o
segredo e a ilusão, podemos estabelecer algumas relações tensivas. Compreendemos que o
prolongamento extensivo das formas de vida se afirma por meio de uma correlação inversa:
quanto mais intenso, menos extenso (belo gesto, acontecimento); quanto menos intenso, mais
extenso (formas de vida, rotina).
A circulação dos valores na correlação inversa também obedece a uma regra de
funcionamento, conforme a proposta tensiva. De acordo com Fontanille e Zilberberg (2001),
há uma relação entre a moralização e a tipologia dos valores. Ao refletirem sobre isso, os dois
semioticistas franceses propõem que exista o regime da melhoração e o da pejoração entre os
valores absolutos e os universais.
A melhoração e a pejoração são, portanto, os processamentos tensivos
intermediários no agenciamento entre os valores de absoluto e os valores de universo. Ao
acompanhar o raciocínio de Fontanille e Zilberberg (2001), podemos observar que há duas
relações: uma para os microuniversos dos valores de absoluto e outra para os microuniversos
dos valores de universo. Na primeira, há a adição dos bons pelo melhoramento; na segunda, a
exclusão dos maus pela pejoração. A dosagem entre o melhoramento e a pejoração também é
discutida por Fontanille e Zilberberg (2001, p. 56): “(i) em regime de valores de absoluto: o
aumento da melhoração produz a banalização; a diminuição da melhoração produz a
rarefação; (ii) em regime de valores de universo: o aumento da pejoração produz a
marginalização; a diminuição da pejoração produz a generalização” (FONTANILLE;
ZILBERBERG, 2001, p. 56, grifos dos autores).
Os aumentos e as diminuições nos dois regimes de valores causam diferentes efeitos.
Correlacionamos esses aumentos e diminuições aos actantes e atores coletivos em referência à
figura do manifestante de rua, em observância aos resultados de análise dos capítulos
anteriores. Verificamos que o ator coletivo manifestante de rua e seus respectivos perfis
obedecem ao regime de funcionamento dos valores de universo, pois a pejoração interfere
mais do que o melhoramento no processamento dos valores por meio da moralização
depreendida dos textos jornalísticos.
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No exame do discurso jornalístico, o fazer crer do veículo jornalístico está associado a
um poder social. O poder se dá na delegação de vozes que o discurso jornalístico realiza. Esse
processo pressupõe seleção, organização e hierarquização de vozes. Segundo Zilberberg
(2011, p. 268), “diante de um objeto que vale antes de tudo pelo seu índice elevado ou nulo,
de composição com outros objetos, o sujeito, a partir do seu foco, opera triagens e misturas”.
No discurso jornalístico, está operando a triagem que processa a sintaxe extensiva referente
aos estados de coisas. Ou seja, a mídia assume vozes, fatos e eventos do mundo natural por
meio da operação da triagem.
Para manter a identidade da mídia jornalística – isto é, a sua linha editorial – nessa
triagem de distintos e diversos elementos, deve-se executar, nos termos semióticos, sobretudo
a pejoração, pois ela constitui, como afirmam Fontanille e Zilberberg (2001), a retirada de
certos elementos considerados maus, ajudando a manter o equilíbrio da triagem entre o sujeito
jornalista e os valores que são previstos por sua própria prática.
Não somente a pejoração ocorre no discurso jornalístico. Quando os valores sobrevêm
ao sujeito enunciador midiático, ele tem de operar sobre o regime dos valores de absoluto, e
então realiza a melhoração. Opera-se, portanto, pela mistura. Nessa ocasião, adquirem-se
elementos que são considerados bons, com base em sua perspectivação de mundo. Foi o que
aconteceu com as notícias sobre os atos de protestos nas ruas paulistanas durante as Jornadas
de Junho de 2013. Inicialmente, os atos não foram massivamente divulgados pela grande
mídia. Surpreendidas pelo aumento do volume de manifestantes nas ruas e o impacto de suas
ações, a mídia teve de se adequar e realizar a cobertura dessas manifestações. Nesse caso,
houve a passagem do regime de pejoração para o de melhoração, da triagem para a mistura.
A passagem do regime dos valores de universo para o dos valores de absoluto se deve
pela solidariedade entre a operação da mistura e da triagem. Zilberberg (2011) insiste na ideia
de que a triagem se processa fundamentalmente sobre uma mistura anterior, na exata medida
em que uma mistura somente pode ser considerada por meio de uma triagem já estabilizada.
Isso nos leva a crer que o belo gesto ocorre porque há a rotina – e o contrário também
procede, isto é, ocorre a rotina para sistematizar o belo gesto.
O belo gesto, conforme Greimas (GREIMAS; FONTANILLE, 2014) propôs, assentase sobre a negação e a invenção de valores. Para isso ocorrer, deve-se ter antes, por
pressuposição lógica, algo a ser negado e valores para serem renovados ou (re)inventados.
Portanto, partindo dessas premissas, lançamos um esquema tensivo geral que acolhe os dois
perfis do ator coletivo manifestante de rua, inserindo-os no campo tensivo intermediário entre
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o belo gesto, pensado como acontecimento (mais concessão, mais sobrevir, mais apreensão), e
o seu o extremo: a rotina (mais implicação, mais pervir, mais foco).
Gráfico 3 – Campo

tensivo dos perfis do ator coletivo manifestante de rua

Fonte: Elaboração nossa baseada em Discini (2015a, p. 48), Greimas e Fontanille (2014, p. 13-33), Nascimento
(2014, p. 35-54) e Zilberberg (2011, p. 90).

O gráfico tensivo resume as relações que fundamentam o campo no qual se assenta o
ator coletivo manifestante de rua, capturado por meio dos perfis personalizado e generalizado.
Primeiramente, depreende-se que o ator coletivo manifestante de rua participa dos regimes de
sentidos de diferentes formações discursivas em circulação na mesma esfera discursiva, no
caso, a jornalística. Por isso, exerce funções, desde aquelas que mantêm as rotinas e o
presumido do discurso da vida (VOLÓCHINOV, 1976), como se confirma no perfil
generalizado, até aquelas mais estéticas e mais refratárias, como se nota no perfil
personalizado.
Por meio das contribuições tensivas, podemos estabelecer algumas considerações
sobre o perfil generalizado. Embora mais próximo da dêixis da ausência (cf. figura 28), ele é
uma estrutura de significação que se manifesta tensivamente de maneira mais difusa e mais
extensa temporal e espacialmente. Está mais perto do que é figurativizado como ritual e do
que é tematizado como convencional, por isso está mais próximo da rotina. Faz parte
predominantemente da área dos valores de universo.
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Já o perfil personalizado, ainda que esteja na dêixis da presença (cf. figura 28), é uma
estrutura de significação que mobiliza os valores mais impactantes, mais concentrados e
menos extensos temporal e espacialmente. Está mais próximo do belo gesto, apesar de não se
constituir como um acontecimento. Situa-se dominantemente na área dos valores de absoluto.
Tanto os Protestos de Março de 2015, quanto as Jornadas de Junho de 2013,
produziram efeitos de sentido a partir de e com esses dois perfis do ator coletivo manifestante
de rua. Em nosso estudo, tivemos a manifestação de rua como cena enunciativa estruturadora
e estruturante dos processos de significação. Essa cena foi recortada de maneiras distintas
pelos diversos textos dos diferentes gêneros estudados. No plano subjetal das três mídias
investigadas, ou seja, os jornais impressos Estado e Folha e as postagens no Facebook da
Mídia Ninja, encontramos determinados arranjos de sentido desses perfis que se adequavam,
sobretudo, às metas persuasivas do sujeito da enunciação. Em nenhum momento, esses perfis
deixaram de existir, demonstrando que sua presença semiótica era depreensível da totalidade
dos textos, mesmo que em estágios mínimos.
O gráfico 3 confirma o que os dados de análise já haviam apontado. Para o seio da
teoria semiótica, ao abordar o objeto semiótico do ator coletivo, o gráfico esclarece que o ator
coletivo manifestante de rua não é um elemento secundário nas estratégias discursivas,
individuais ou coletivas; nem constitui uma grandeza à parte do enunciado ou da enunciação,
como dado extralinguístico. Longe das leituras superficiais, o ator coletivo é parte das formas
de vida humanas. Funciona como contraponto do belo gesto e também como seu
complementar, no regime de sentido da rotina. Ele tem espaço tensivo nos processos de
significação dos textos e discursos, bem como nas práticas semióticas.
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Certamente, o método deve adaptar-se ao objeto. Porém, por outro lado, sem um
método determinado é impossível aproximar-se de um objeto. É necessário saber
isolar o próprio objeto de estudo e identificar, corretamente, suas peculiaridades
específicas essenciais. E essas peculiaridades específicas não são etiquetadas. Outras
correntes veem as peculiaridades específicas em outros aspectos do objeto. No
campo das ciências humanas, não é tão fácil aproximar-se do material concreto e de
sua essência [...] (MEDVIÉDEV, 2012, p. 133).

Concordamos com a reflexão de Medviédev (2012, p. 133), ao afirmar que o método
acompanha o objeto de estudo. Para analisar o conceito semiótico de ator coletivo, optamos
por desvelar a significação do ator do enunciado manifestante de rua nos textos jornalísticos
que reportaram as Jornadas de Junho de 2013 e os Protestos de Março de 2015. Para tanto,
examinamos três mídias: Estado, Folha e Mídia Ninja. Trilhamos um percurso teóricometodológico: desde a imanência formal, apoiada nos estudos da semiótica francesa, até à
transcendência social, firmada nos fundamentos do Círculo de Bakhtin.
A opção por dois quadros teóricos distintos, a semiótica francesa e a filosofia
bakhtiniana, permite observar o objeto de estudo, o ator coletivo manifestante de rua, por
meio de suas invariâncias imanentes, sem se esquivar de suas variâncias nos usos da
linguagem. Relacionar diferentes teorias nunca é tarefa fácil, pois algumas afirmações feitas,
que podem não ser tão problemáticas aos ouvidos de alguns semioticistas, são mais delicadas
no domínio dos estudos do Círculo de Bakhtin. Afirmamos a proximidade com os
pressupostos da filosofia bakhtiniana, pois o que garante a interdisciplinaridade é a coerência
no emprego dos campos teóricos e a complementaridade entre as áreas, conforme propõe
Fiorin (2008c).
O que sustenta uma análise dos fenômenos – sejam físicos, concretos e tangíveis,
sejam sociais, abstratos e intangíveis – é a adequação das ferramentas utilizadas no objeto em
análise e a coerência dos resultados obtidos com o arcabouço teórico escolhido pelo
pesquisador. Como insistiu Greimas (2014, p. 17), é desejo do projeto semiótico manter-se
fiel aos seus pressupostos e, ao mesmo tempo, mudar de objeto, pois “longe de se satisfazer
com a pura contemplação de seus próprios conceitos, [a teoria semiótica] devia colocar a mão
na massa a todo instante e a qualquer preço, e se mostrar eficaz ao se apropriar do ‘real’ [...]”.
Esta tese compartilha dessa aspiração e, por isso, durante toda a análise, buscamos
compreender os estudos semióticos e bakhtinianos por dois ângulos: o de fidelidade à
disciplina teórica e o de desenvolvimento teórico frente a fenômenos aparentemente não
capsuláveis, como as manifestações de rua.
É possível dar um tratamento discursivo ao fazer social e, para tanto, consideramos
essencial o papel das paixões na análise dos textos. Os pressupostos tensivos de Fontanille e
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Zilberberg (2001) e Zilberberg (2011) apoiam a reflexão de que o eixo do sensível rege o do
inteligível, o que permite observar a fratura que os sintagmas concessivos (crer no
inacreditável/ não crer no acreditável) fazem sobre os sintagmas implicativos (crer no
acreditável/ não crer no inacreditável). Eis uma abordagem que os estudos da semiótica abrem
para o exame das estruturas sociais, partindo das bases linguísticas e discursivas.
Cumprimos o objetivo geral: a formalização do conceito de ator coletivo como uma
grandeza sensível e inteligível no quadro teórico da semiótica de linha francesa. Por isso,
consideramos o ator coletivo manifestante de rua, depreendido de diferentes textos de
distintos gêneros da esfera jornalística, como uma grandeza semiótica que, na imanência,
funda relações de tensão entre a intensidade do sentido e a extensidade das coisas
(ZILBERBERG, 2011). De outro lado, concebemos que o ator coletivo manifestante de rua
salta para a transcendência dos textos, pois advém de um uso semiótico no sentido de que
pode ser retomado na intencionalidade da esfera jornalística, dos seus gêneros e do estilo
autoral do ator da enunciação (cf. BAKHTIN, 2010a; VOLÓCHINOV, 1976; 2017).
Partimos do ator coletivo manifestante de rua, como recorte metodológico, a fim de
estudar parte das representações coletivas das sociedades humanas. A figura do manifestante
de rua é complexa, por diversos motivos. Não possui um referente de carne e osso no mundo
natural, pois o ator manifestante de rua pode representar uma única pessoa ou uma multidão.
Portanto, desde a sua ilusão referencial, é uma figura que desmistifica a relação direta entre
linguagem e realidade, demonstrando que a língua não é uma nomenclatura do mundo.
Ao observarmos a figura do manifestante de rua sob o viés do ator coletivo, que sai do
âmbito do ator-indivíduo para investigar o fazer social, tem-se um patamar de análise ainda
mais complexo. Não se avalia, no âmbito do coletivo, a ação singular de um actante-indivíduo
dentro de um texto específico, mas as inter-relações nos discursos e textos que utilizam o
mesmo ator coletivo. Por isso, a mudança da perspectiva sobre o objeto de análise é um ponto
que destacamos neste estudo.
A diversidade dos textos e dos gêneros é outro fator que contribui para a análise do
ator coletivo. Para isso, dois corpora foram selecionados: um em referência às Jornadas de
Junho de 2013 e outro aos Protestos de Março de 2015. Foram analisados, ao total, dois
artigos de opinião, oito reportagens, dez editoriais e dez postagens de rede social, materiais
estes publicados durante as manifestações. Todos os textos pertencem ao mesmo campo
discursivo, o jornalístico, e são representantes da grande mídia, os jornais impressos do
Estado e da Folha, e também da mídia alternativa, a Mídia Ninja.

328

Outro elemento destacado neste estudo foi o papel temático do ator manifestante de
rua. O papel foi apreendido nos textos analisados como daquele que se coloca em marcha nas
vias públicas em prol ou contrário a determinado conjunto de valores. É um ator específico
que possui crenças, aspirações e ideais de mundo. Neste trabalho, retomamos esses valores a
partir do posicionamento contrário ou favorável às pautas governamentais, sejam aquelas
implementadas na cidade de São Paulo (como aumento da tarifa de transporte público, nas
Jornadas de Junho de 2013), seja aquelas adotadas pela esfera federal (como as ações
governamentais da presidente Dilma Rousseff, nos Protestos de Março de 2015).
A acuidade na seleção e na organização dos corpora representou um fator
determinante para toda a análise. A fim de promover o emparelhamento de dois fenômenos
discursivos tão diferentes, como as Jornadas de Junho de 2013 e os Protestos de Março de
2015, foi imprescindível adotar critérios metodológicos coerentes. Ou seja, reafirmamos
critérios que não interferissem na singularidade de cada enunciado, mas que demonstrassem
as invariâncias que subjazem às variâncias (HJELMSLEV, 2009). Por isso, nos dois corpora,
temos números semelhantes de textos sendo analisados. Outro recurso metodológico usado foi
separar cada corpus em um capítulo de análise diferente para também distingui-los na
estrutura composicional deste estudo.
Em cada capítulo desta tese, investimos na análise de uma aresta diferente do prisma
de nosso objeto de estudo, o ator coletivo manifestante de rua. No Capítulo 1, buscamos os
fundamentos teóricos necessários do arsenal da semiótica discursiva e tensiva, em parceria
com os estudos do Círculo de Bakhtin. Nesse momento, debatemos as coerções dos gêneros
discursivos selecionados (editorial, artigo de opinião, reportagem e postagem em rede social
digital), a noção de ator e de veridicção na semiótica, bem como as contribuições da estilística
discursiva propostas por Discini (2009a; 2015a).
O Capítulo 2 dedica-se ao estudo do ator manifestante de rua das Jornadas de Junho
de 2013. Por meio da análise da narratividade e da discursivização desse ator do enunciado
nos textos jornalísticos, três hipóteses de análise foram desenvolvidas e comprovadas. A
primeira delas afirma que o ator coletivo, baseado em um programa narrativo de uso, é
investido, ora do papel de oponente, ora do de adjuvante dos contratos fiduciários promovidos
pelo sujeito enunciador. Já a segunda proposição institui que a natureza ou a estratégia do
ponto de vista construída pelo sujeito-cognitivo – englobante, acumulativa, eletiva ou
particularizante, em acordo com a proposta de Fontanille (1999) – não impossibilita o
surgimento ou a continuidade do ator coletivo. Essa segunda hipótese respalda o pressuposto
desenvolvido durante todo o estudo: o ator coletivo é um esquema actorial que, como
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constante, está presente nas variâncias dos textos e dos discursos; e reflete um uso semiótico,
fazendo parte da historização das estruturas da significação. A terceira hipótese compreende
que o conceito de ator coletivo manifestante de rua delineia correlações tensivas entre a ética
e a estética dos textos jornalísticos.
No Capítulo 3, por meio do corpus dos Protestos de Março de 2015, investiga-se,
novamente, a figurativização do manifestante de rua nos gêneros selecionados para verificar
se são válidas e pertinentes as três hipóteses propostas. Ainda nesse capítulo, consegue-se,
além de confirmar as hipóteses de análise, determinar, com maior precisão, os perfis que
constituem o ator coletivo manifestante de rua.
O Capítulo 4 retoma os resultados de análise alcançados. Realiza-se uma teorização
das invariâncias que subsidiam o ator coletivo manifestante de rua no discurso jornalístico,
encontradas nos textos que abordaram os fenômenos das Jornadas de Junho de 2013 e dos
Protestos de Março de 2015. Com isso, a tese cumpre seu papel de assentar o conceito de ator
coletivo no projeto da semiótica francesa em parceria com os fundamentos teóricos da
filosofia bakhtiniana.
Em cada um dos capítulos, fomos respondendo ao objetivo geral deste estudo e, com
isso, esperamos ter formulado contribuições à área dos estudos do texto e do discurso. A
primeira delas constitui o simulacro discursivo do ator coletivo manifestante de rua no
discurso jornalístico. Conseguimos depreender dois tipos recorrentes de construção desse ator:
um com mais autonomia, apreendido em uma mistura de diversas temporalidades e
espacialidades, tematicamente assumindo uma maior concentração/particularização de
concepções de mundo; e o outro, com menos autonomia, maior triagem das espacialidades e
sequencialidade temporal, buscando tematicamente a universalização de concepções de
mundo (cf. Capítulo 2). O primeiro tipo denominamos perfil personalizado, e o segundo,
perfil generalizado.
Depreendemos, durante as análises, que esses perfis não se configuravam de maneira
estanque nos textos. Eles poderiam ser interdiscursivamente convocados, bem como poderiam
se intercambiar, a depender da performance do sujeito manifestante de rua na narratividade
dos textos. Além disso, o enunciador (autor-jornal) manipula o enunciatário (leitor) para que
este queira e deva acolher ou rejeitar o manifestante de rua. O manifestante de rua entra como
instrumento, isto é, em termos da sintaxe narrativa, como programa de uso para o programa
de base que sustenta o contrato enunciativo. A partir daí, temos a atribuição do papel de
adjuvante ou de oponente ao manifestante de rua, a depender do simulacro construído pelo
repórter, pelo editorialista etc. Esperamos que o simulacro narrativo em que o ator coletivo
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manifestante de rua participa como adjuvante ou oponente da expectativa da enunciação seja
a segunda contribuição desta tese à área de estudos do texto e do discurso.
Reconhecemos a arbitrariedade do signo sobre o ato de nomear metatermos, como
perfil personalizado e perfil generalizado. Por isso, a distinção que propomos de dois perfis
para o ator coletivo manifestante de rua, embora tenha um caráter arbitrário próprio das
denominações, fundamenta-se nas diferenças estruturais que foram reconhecidas e detalhadas
em nossas análises, tanto na estrutura actancial quanto no funcionamento discursivo do ator
coletivo examinado.
A discursivização de um perfil generalizado ou personalizado vai depender das
estruturas semionarrativas, uma vez que trabalhamos com a premissa metodológica do
percurso gerativo do sentido (cf. GREIMAS; COURTÉS, 2008). Se o actante manifestante de
rua se mantém por meio do simulacro de oponente dos contratos enunciativos, a possibilidade
de ser discursivizado no perfil generalizado é maior. Por outro lado, se o actante manifestante
de rua é narrativizado como adjuvante dos contratos enunciativos, maior é a sua chance de ser
discursivizado no perfil personalizado.
Os perfis personalizado e generalizado também ancoram relações semânticas no nível
fundamental. Por isso, o que consideramos como o terceiro achado desta tese é o simulacro
fundamental que confirma o ator coletivo manifestante de rua. Compreendemos que esse
simulacro se sustenta por meio de duas categorias: de um lado, identidade/alteridade, e de
outro, natureza/cultura. Quanto mais os eixos da identidade e da natureza são exacerbados,
mais o perfil personalizado é estimulado a emergir desde as profundezas do percurso gerativo
do sentido. Quanto mais os eixos da alteridade e da cultura são fortalecidos, mais o perfil
generalizado é incitado a se propagar e, dessa maneira, respaldar o sentido do ator
manifestante de rua. Esse resultado de análise só foi possível alcançar neste momento, ao
final do estudo, pois precisávamos do cotejo entre os corpora para apreender as relações
mínimas mais abstratas das três distintas totalidades comparadas (Estado, Folha e Mídia
Ninja). Depreendemos que essas duas categorias, identidade/alteridade e natureza/cultura,
subjazem às três totalidades analisadas.
A quarta contribuição teórica que esta tese pode trazer como referência é o simulacro
passional do ator coletivo manifestante de rua. O percurso da vingança, proposto por Greimas
(2014), foi o que nos levou a compreender que o ator manifestante de rua poderia estar na
antessala dessa paixão, isto é, semioticamente, na etapa da atualização (FONTANILLE;
ZILBERBERG, 2001, p. 123-154). A dedução foi possível, pois depreendemos,
recorrentemente nos textos, uma crise fiduciária que era discursivamente processada tanto na
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instância da enunciação quanto na do enunciado dos dois fenômenos discursivos analisados –
as Jornadas de Junho de 2013 e os Protestos de Março de 2015.
Na antessala da paixão da vingança encontramos o percurso da revolta, bem como o
do ressentimento e da indignação. O ator manifestante de rua é mobilizado por essas paixões,
que ganham maior impacto de presença (DISCINI, 2015a) quanto maior for a crise fiduciária
provocada pelo fracasso da espera, isto é, o manifestante de rua foi, em uma etapa anterior,
um sujeito da espera de algo que não se realizou. Por isso, ao longo de nossas análises, fomos
apontando, baseados na proposta de Zilberberg (2011, p. 244), a pertinência dos sintagmas
implicativos e concessivos construídos nas e pelas estratégias do sujeito enunciador
midiático.
Além de trazer contribuições, esperamos que esta tese também responda a alguns
questionamentos acerca do conceito de ator coletivo que estavam, até o presente momento,
abertos ou não haviam recebido uma sistematização adequada. Uma das questões procuramos
esclarecer refere-se à extensão discursiva do ator coletivo na manifestação nos textos. Pelo
cotejo entre os editoriais e os artigos de opinião do Estado e da Folha, investigamos sobre a
possibilidade de o conceito de ator coletivo manifestante de rua ser coextensivo ao discurso
jornalístico ou corresponder a apenas uma parcela dos gêneros de sua esfera.
Efetuamos uma análise comparativa entre os gêneros editorial e artigo de opinião –
bem como outros, que também trouxemos à luz, como o ensaio publicado em capítulo de
livro. Esse cotejo demonstrou que o ator coletivo, como esquema actorial, é coextensivo ao
discurso jornalístico, isto é, presente, mesmo que de maneira recessiva, em todos os textos
dessa esfera de atuação humana.
Esse resultado de análise nos levou a considerar, com maior ênfase, que o ator coletivo
manifestante de rua está associado ao próprio processo de reelaboração das relações
dialógicas nos textos. Isso explicaria o motivo de os perfis do manifestante de rua emergirem
independentemente de o texto ser do gênero editorial ou artigo de opinião. Essa dedução
também respaldou a recorrência e a consistência dos simulacros discursivo, narrativo,
fundamental e patêmico do ator coletivo manifestante de rua.
Sob a égide da filosofia bakhtiniana, crivada por uma leitura semiótica, passamos a
afirmar que o ator coletivo faz parte do dialogismo dos textos (BAKHTIN, 2017). Para
validar esse resultado de análise, observamos as forças centrífugas e as forças centrípetas nos
textos analisados (cf. BAKHTIN, 2017). Chegamos, então, ao porquê de o ator coletivo não
pertencer a um único texto, a um único gênero ou a uma parte específica de um único
discurso: o ator coletivo – em especial o manifestante de rua – relaciona-se à discursivização,
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tomando este termo em sentido semiótico (GREIMAS; COURTÉS, 2008, p. 146). Portanto,
ele pode ser retomado discursiva e interdiscursivamente nas relações dialógicas, sejam
aquelas estabelecidas entre discursos, sejam as efetuadas entre textos (cf. FIORIN, 2008b).
A segunda questão a que este estudo buscou responder foi sobre o lugar que o ator
coletivo ocupa na linguagem. Por meio de reportagens selecionadas do Estado e da Folha,
apreendemos as grandezas vinculadas ao ator coletivo manifestante de rua. Constatamos,
então, que o ator coletivo está relacionado ao processo de estratificação social da linguagem.
Ao se realizar no ato da linguagem, o ator coletivo é (trans)formado por meio das forças
centrípetas e centrífugas: as primeiras centralizam as vozes; as segundas, disseminam-nas.
Conforme esclarece Bakhtin (2010a; 2017), as forças centrípetas reduzem a percepção do ato
responsável e responsivo do sujeito no uso da linguagem.
Com isso, o processo de estratificação social da linguagem foi também apreendido
pelo viés da semiótica tensiva (FONTANILLE; ZILBERBERG, 2001). Fizemos isso com as
orientações do estudo de Fiorin (2009) sobre o tema da identidade nacional brasileira. O
princípio da exclusão e o princípio da participação reafirmam, conforme o linguista brasileiro
propõe, dois tipos fundamentais de cultura: a da triagem e a da mistura. Concordamos com o
pensamento de Fiorin (2009, p. 121): a cultura brasileira pertence ao tipo de cultura da
mistura, mas é preciso não generalizá-la, pois, em não raros casos, “há sistemas que não são
aceitos na mistura”. Foi o que encontramos na reportagem VIII, ou seja, no modo da ilusão
(não é, mas parece), no enunciado, pregava-se a mistura de valores, mas, na instância da
enunciação, estava o interdito, próprio da triagem relativa aos valores de absoluto.
Confirmamos que o lugar ocupado pelo ator coletivo no ato da linguagem é o da
estratificação social. Tal conclusão foi extraída de uma análise baseada em pressupostos
bakhtinianos, observando a predominância de determinado tipo de força, centrípeta ou
centrífuga, que pode reduzir ou ampliar a percepção relativa ao interdiscurso que perpassa e
constitui o dito e o dizer. Ademais, essa relação foi examinada com base em fundamentos da
semiótica tensiva, investigando o predomínio do princípio da participação, operado pela
mistura – favorecendo a cultura da mistura (FIORIN, 2009) –, ou do princípio da exclusão,
operado pela triagem – estimulando a cultura da triagem (FIORIN, 2009).
O terceiro questionamento explorado por este estudo foi o de entender quais seriam as
grandezas que poderiam atrair ou refutar a presença sensível do ator coletivo nos textos e
discursos. Por meio de postagens no Facebook da Mídia Ninja, buscamos apreender com que
outras grandezas o ator coletivo manifestante de rua poderia estar associado, ou se opor a isso
estruturalmente. Depois de analisar as cinco postagens, chegamos ao entendimento de que a
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grandeza relativa ao ator coletivo estabelece, de maneira geral, pelo menos três relações com
outras grandezas:
(1) o ator coletivo se relaciona à práxis enunciativa, concebida na confluência
entre as forças centrípetas e as forças centrífugas;
(2) o ator coletivo ganha mais força quando há, interdiscursivamente, um forte
arquidestinador instaurado no enunciado;
(3) o ator coletivo se contrai quando o eixo do sensível prepondera sobre o eixo
do inteligível.
Além disso, compreendemos que os perfis generalizado e personalizado, propostos
durante a análise do corpus das Jornadas de Junho de 2013, confirmaram-se no corpus dos
Protestos de Março de 2015. Nos dois corpora, a presença desses perfis foi recorrente nas
análises de todos os gêneros selecionados, o que permitiu sistematizar as invariâncias desses
perfis dentro das variâncias dos textos examinados.
Sistematizar os dois perfis do ator coletivo manifestante de rua com os resultados de
análise deste estudo possibilita a formalização do ator coletivo como uma grandeza no quadro
teórico da semiótica de linha francesa. Ressalvamos, mais uma vez, que o perfil personalizado
do ator coletivo manifestante de rua não se opõe ao perfil generalizado, pois são dois
extremos possíveis da discursivização de uma mesma grandeza. O termo perfil foi trazido a
esta tese por intermédio da fenomenologia de Merleau-Ponty (2013; 2015) e retoma o sentido
de “um feixe de funções” (MERLEAU-PONTY, 2013, p. 18). Para depreendemos esse feixe,
buscamos a semiótica tensiva, que captura a circulação de valores por meio do valor do valor,
isto é, da relação que eles estabelecem no campo de presença determinado entre o eixo da
extensidade (o inteligível) e o da intensidade (o sensível).
Baseados na proposta da semiótica tensiva, em todo o nosso estudo consideramos os
perfis personalizado e generalizado como limiares, com fronteiras abertas que podem se
intercalar na manifestação dos textos. Os dois perfis foram entendidos, portanto, como pontos
de intersecção de valências tensivas. Isso permite que o surgimento de um perfil de ator
coletivo não impossibilite o surgimento de outro. Essa metodologia propicia que capturemos
semioticamente a coexistência de diversos perfis de um mesmo ator coletivo nos textos, seja
para o ator manifestante de rua, seja para qualquer outro que análises ulteriores venham a
fazer – eis o que esperamos que seja mais uma contribuição teórico-metodológica para os
estudos discursivos.
Por isso, afirmamos que o termo perfil não delimita uma categoria absoluta, fechada,
acabada na manifestação do ator coletivo manifestante de rua. Longe dessa interpretação, os
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perfis são limiares fenomenológicos, inacabados e abertos à práxis enunciativa (DISCINI,
2005; 2015a), às relações dialógicas (BAKHTIN, 2010a; 2017) e à estética, desde as
profundezas estésicas (GREIMAS, 2017; OLIVEIRA, 1995).
Propomos existirem relações que distinguem os dois perfis de ator coletivo
manifestante de rua. Elas foram inicialmente capturadas durante a análise do corpus das
Jornadas de Junho de 2013, no Capítulo 2. E depois, nos Capítulos 3 e 4, elas foram
sistematizadas. Esquematizamos, na figura 29, as relações depreendidas a partir dessas
análises:
Figura 29 – Perfis do ator coletivo manifestante de rua

Ator coletivo manifestante de rua

+ Perfil personalizado
- forças centrípetas
+ princípio de carnavalização
- arquidestinador
+ triagem
+ sintagma concessivo
+ estético/estesia

+ Perfil generalizado
+ forças centrípetas
- princípio de carnavalização
+ arquidestinador
+ mistura
+ sintagma implicativo
- estético/estesia

Fonte: Elaboração nossa baseada em Discini (2005; 2015a), Bakhtin (2010a; 2017), Greimas (2017) e Oliveira
(1995).

A figura 29 mostra uma gradação escalar entre o perfil personalizado e o generalizado.
Do lado do perfil personalizado, preponderam as valências mais próximas do sensível; do
lado do perfil generalizado, as do inteligível. Com isso, os conceitos bakhtinianos trazidos à
tona em nossa proposta são incorporados conforme a gradação do sensível rumo ao
inteligível. Quanto mais se avança sobre o eixo da extensidade, mais os valores de universo
predominam; no caminho inverso, quanto mais se dirigem para o eixo da intensidade, mais os
valores de absoluto emergem.
Os conceitos de princípio de carnavalização e de forças centrípetas foram examinados
conforme o predomínio maior ou menor de valores de absoluto e de valores de universo. O
conjunto dessas relações constituem as bases do simulacro tensivo do ator coletivo
manifestante de rua no exame de seus dois perfis. Essa é a quinta e última contribuição
teórica que almejamos trazer para os estudos do texto e do discurso.
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Depreendemos que os dois perfis demarcam zonas bem distintas e, por isso, são
adequadas dentro da produção de sentido do ator coletivo manifestante de rua. Seguimos,
portanto, a premissa saussuriana de que: “o valor de qualquer termo que seja está determinado
por aquilo que o rodeia” (SAUSSURE, 2012, p. 163), pois “a diferença é o que faz a
característica, como faz o valor e a unidade” (SAUSSURE, 2012, p. 169).
Além disso, a proposta da semiótica tensiva responde à crítica de Bakhtin (2017) sobre
o fazer analítico dos linguistas. Nas palavras do filósofo russo, “[...] os linguistas se fixaram
predominantemente nas formas de composição do registro do ouvinte e não procuravam a sua
influência nas camadas profundas do sentido e do estilo” (BAKHTIN, 2017, p. 53). Com o
maior entendimento dos perfis do ator coletivo, aprofundam-se as camadas do sentido da
estratificação social da linguagem.
De modo geral, a figura 29 resume as características recorrentes da discursivização
dos dois perfis dentro dos corpora que compõem este estudo. Ela demonstra que o perfil
personalizado possui menos influência das forças centrífugas, agregando, por isso, frágeis
resíduos de carnavalização bakhtiniana (BAKHTIN, 2017). É construído, muitas vezes, por
sintagmas concessivos (ZILBERBERG, 2011). A triagem é sua principal operação e, com
isso, os valores de absoluto preponderam (FONTANILLE; ZILBERBERG, 2001). Essa
conjuntura tensiva é pouco favorável para o fortalecimento de um arquidestinador. Em
contrapartida, é um campo tensivo estimulante para o desdobramento do estético, desde as
suas profundezas estésicas (OLIVEIRA, 1995). Privilegia-se, nesse perfil, o campo tensivo do
uno para o dividido, conforme propostas de Fontanille e Zilberberg (2001) e de Discini
(2010a).
O perfil generalizado, por outro lado, convoca as forças centrípetas. É constituído,
majoritariamente, por sintagmas implicativos. Com isso, a mistura é a operação que prevalece
e, consequentemente, os valores de universo são estimulados mais do que os de absoluto
(FONTANILLE, 2007). É um campo de presença altamente conveniente para o
arquidestinador, que centraliza as vozes do discurso sob o seu comando autoritário. Em
contrapartida, os resíduos de carnavalização, os princípios da estética e da estesia são
abafados. Predomina, nesse outro perfil, o campo tensivo do massivo para o numeroso,
conforme propostas de Discini (2010a) e de Fontanille e Zilberberg (2001).
O autoritarismo promovido pelo arquidestinador ocorre porque, conforme explica
Bakhtin (2017, p. 137), o discurso de autoridade pode “organizar em torno de si massas de
outros discursos (que o interpretam, elogiam, aplicam-no de modos vários etc.), mas ele não
se funde com estes (por exemplo, por meio de transições graduais) – permanece
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acentuadamente destacado, compacto e inerte [...]”. O diferencial da leitura semiótica que
trazemos à luz indica que essa voz de autoridade discutida por Bakhtin (2017) pode se
associar a um dos perfis do ator coletivo e produzir sentido na estratificação social da
linguagem – como se efetivou, de maneira exemplar, na postagem 8 (cf. Capítulo 3), desde as
camadas mais profundas do discurso.
Como Greimas (1981, p. 70) ressalta, “não se trata de negar a possibilidade ou a
oportunidade da descrição das estruturas sociais, muito pelo contrário”. Esforçamo-nos para
realizar o solicitado pelo mestre lituano, pois, por meio do ator coletivo manifestante de rua,
voltamos às estruturas sociais. Esta tese, portanto, contradiz o que é apregoado sobre a
corrente estruturalista, pois as estruturas descem, sim, às ruas (cf. DOSSE, 2007)163.
Ao longo das discussões dos quatro capítulos desta tese, faz-se uma incursão nos veios
da teoria semiótica e da filosofia bakhtiniana que permitem assentar teoricamente o conceito
de ator coletivo, e demonstram que essa grandeza semiótica é respaldada sensível e
inteligivelmente no fazer social das estruturas de significação da natureza da linguagem.
Durante o percurso, revemos teórica e metodologicamente a pertinência do conceito de ator
coletivo para as teorias que abordam o nível transfrástico da língua (cf. BENVENISTE, 2005,
p. 127-140) para além das relações subjetivas da instância da enunciação (eu/tu). A existência
semiótica do ator coletivo manifestante de rua nos textos e nos discursos comprova a
pertinência de se examinar a relação do objeto do discurso (ele) – isto é, da categoria de não
pessoa, conforme Benveniste (2005) – como instrumento na produção do sentido.
Além disso, o conceito de forma de vida, segundo desenvolveu Greimas (GREIMAS;
FONTANILLE, 2014), baseado na filosofia wittengsteiniana, fundamenta o viés sensível
sobre as estruturas sociais e trouxe a este estudo uma importante perspectiva teóricometodológica. Isso se deve à peculiar formação das formas de vida, pois, embora determinem
Conforme narra Dosse (2007), depois de uma conferência na Sociedade Francesa de Filosofia, intitulada
Qu’est-ce qu’un auteur?, realizada em 2 fevereiro de 1969, por Michel Foucault (1926-1984), que havia se
mantido distante das grandes manifestações de rua de maio de 1968, dois ilustres estudiosos dialogam: o
sociólogo Lucien Goldmann (1913-1970) e o psicanalista Jacques Lacan (1901-1981). O sociólogo questiona:
“Viu o Senhor, em 1968, suas estruturas [...]. Eram os sujeitos que estavam na rua!” (GOLDMANN apud
DOSSE, 2007, p. 147). Conforme esclarece Dosse (2007), o comentário do sociólogo deriva da provocação que
os estudantes da Université de Sorbonne haviam feito, em formato de graffiti, na lousa da referida instituição: as
estruturas não descem à rua. De forma pragmática, os estudantes asseveravam que os sujeitos são agentes na
história e não necessariamente as estruturas abstratas de poder. Dosse (2007, p. 148) conta que a resposta do
psicanalista foi a seguinte: “Meu caro Goldmann, se há alguma coisa que revela a importância dos
acontecimentos de Maio é precisamente a invasão da rua pelas estruturas [...]”. De acordo com Dosse (2007),
desde o referido episódio, inúmeras interpretações, contra e em prol do encontro da corrente estruturalista com
os fenômenos sociais, têm sido realizadas. Este estudo faz parte desse diálogo em pleno século XXI, com mais
de cinquenta anos à frente.
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a doxa de cada sociedade, são os afetos que estabilizam ou desestabilizam a ocorrência das
formas de vida, em sua transmissão e transformação. Não deixamos de considerar que a
adesão social é construída por meio de afetos. Nesse sentido, quando os cidadãos vão às ruas,
não é somente o inteligível que está sendo acionado no e pelo fazer de cada manifestante de
rua, mas, sobretudo, o sensível.
Quando a sociedade se transforma, as formas de vida se modificam e vice-versa. Os
afetos agenciam objetos e valores no âmago do universo discursivo do sujeito. Esses objetos e
valores, por sua vez, interferem nas relações intersubjetivas. Logo, as paixões humanas estão
intrinsecamente associadas a comportamentos e culturas – como, aliás, Aristóteles (2000) já
previa na Retórica, a partir do páthos do auditório.
O encaminhamento escolhido para tratar dessas relações entre estruturas sociais e
afetivas foi a semiótica tensiva. Compreendemos que o eixo do sensível desempenha um
papel crucial na formação e na transformação das formas de vida, pois o belo gesto, como
propôs Greimas (GREIMAS; FONTANILLE, 2014), instaura uma nova ética por meio de
uma fratura estética que desestabiliza os programas narrativos previstos. O encontro entre as
formas de vida e os desdobramentos tensivos trouxe contributos para este estudo,
confirmando a proposta de Nascimento (2014, p. 53): “[...] a postura teórica de Zilberberg, a
nosso ver, permite à semiótica dar conta da dinâmica das práticas semióticas que se
configuram em formas de vida”.164
Afirmamos, ainda, que o belo gesto comprova que a estética convoca a ética e que não
existe ética sem estética. Se não é possível pensar uma ética sem estética, é porque constituir
vínculos sociais está indissociável da capacidade de ser afetado sensivelmente pelo outro, isto
é, de entrar em um regime sensível de aisthesis. O estético perde a aura de singularidade
apartada do que é social e ganha matizes intersubjetivos. Lembramos que o objeto estético é
também convencionado na e pela comunidade em que se insere e circula, pois, como explica
Harkot-de-La-Taille (1999, p. 161), “nada está livre do olhar julgador de uma cultura: nem
atos, nem palavras, nem sentimentos, nem juízos sobre sentimentos que lhes pode dar o nome
de paixão”. O ator coletivo manifestante de rua se relaciona ao belo gesto porque dele se
nutre para se refazer nas e pelas formas de vida – foi o que constatamos no Capítulo 4 desta
tese. Seguindo esse raciocínio, o belo gesto pode ser considerado o anverso das formas de
vida e o ator coletivo, o fruto da articulação dessas duas instâncias.
As manifestações de rua podem ser entendidas como práticas semióticas que, quando se estabilizam no tempo
e no espaço, configuram-se nas formas de vida dos movimentos sociais. Eis uma hipótese a ser desenvolvida em
estudos ulteriores, principalmente, para o entendimento do surgimento do conservadorismo contraditório como
uma forma de vida, já previsto nos estudos de Nascimento e Abriata (2008).
164
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Estudamos o discurso jornalístico como parte das esferas discursivas dos meios de
comunicação humanos. Segundo Castells (2007, p. 414), “como a cultura é mediada pela
comunicação, as próprias culturas, isto é, nossos sistemas de crenças e códigos historicamente
produzidos, são transformados de maneira fundamental pelo novo sistema tecnológico e o
serão mais com o passar do tempo”. Mesmo não tendo desenvolvido a problemática do
suporte material em nossas análises, foi possível constatar a diferença entre os mecanismos
de construção do sentido da Mídia Ninja, como mídia alternativa, frente aos dos jornais
impressos Estado e Folha, como representantes da grande mídia.
A distinção entre a significação global da Mídia Ninja e a dos jornais Estado e Folha
confirma que, para além da substância do plano da expressão, existe a forma do plano do
conteúdo que também pode diferenciar uma mídia da outra. Constatamos, portanto, o
postulado da unicidade da significação proposto por Greimas (1981). De acordo com o mestre
lituano, “tanto um filme como o espetáculo da rua envolvem múltiplos códigos ao mesmo
tempo e põem em jogo vários canais de comunicação: nem por isso deixam de ser objetos
culturais molares, com significações globais únicas” (GREIMAS, 1981, p. 38). Portanto, esta
tese, sem subestimar a importância dos meios materiais, procurou distinguir, pelas estruturas
de significação, três diferentes mídias (cf. Capítulos 2 e 3).
O discurso jornalístico, por si só, não é sujeito ou antissujeito dos fenômenos sociais.
Concordamos com a proposta bakhtiniana que o manifestante de rua promove o grande
diálogo, pois, nessa abordagem, todos têm “a capacidade de dilapidar as potencialidades
intencionais da língua por meio da realização específica e concreta de tais potencialidades”
(BAKHTIN, 2015 p. 65). Como afirma o filósofo russo, “quaisquer cosmovisões sociais
significativas, tendências (artísticas e outras), partidos, círculos, revistas, certos jornais, até
certas obras significativas e suas criaturas individualizadas” têm a capacidade, a depender de
sua importância social, “de estratificar a língua, sobrecarregar suas palavras e formas com
suas intenções típicas e acentos, afastando-as até certo grau de outras tendências, obras,
pessoas” (BAKHTIN, 2015, p. 65, grifo nosso).
Semioticamente, o fato de as mídias do discurso jornalístico criarem rótulos ao ator
manifestante de rua, axiologizando-o como bom ou mau cumpridor de contratos, não resulta
num recurso excepcional, ocasional ou impróprio às estratégias discursivas de uso da
linguagem. Diferentemente disso, como percebido em nossas análises, essas estratégias fazem
parte do fazer crer do ator da enunciação ao enunciar o objeto de seu discurso. Essa
constatação desmistifica os efeitos de verdade construídos no discurso jornalístico,
demonstrando que eles se fundamentam pelo efeito de sentido de ilusão (parecem, mas não
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são), uma vez que simulam os papéis de imparcialidade e de objetividade, quando, desde a
imanência, sustentam e difundem determinado posicionamento discursivo e visão de mundo.
O interesse em salientar os posicionamentos das mídias jornalísticas é bastante
valorizado pelos especialistas da área da comunicação e também das ciências sociais.
Todavia, nosso interesse não é pelo desmonte das condições de veridicção do discurso
jornalístico. Este estudo pautou-se em extrair traços recorrentes entre o dito do qual emerge o
ator do enunciado e o modo de dizer (marcas do ator da enunciação), uma vez que isso auxilia
na identificação do que é derivado da meta persuasiva do sujeito da enunciação e do que é
derivado de uma postura ideológica associada a um determinado tipo de ator coletivo.
Com a formalização do ator coletivo na teoria semiótica, desenvolvemos propostas
semióticas para elucidar traços ideológicos na produção do sentido dos textos e discursos.
Ressalvamos que os traços ideológicos presentes nas formações discursivas já foram
estudados por outras perspectivas no campo dos estudos do discurso, como a teoria do
interpretante ideológico cunhada por Lopes (1978). O que diferencia este estudo é o
ferramental tensivo e dialógico empregado na análise.
Não nos esquivamos de diferenciar as distintas intencionalidades exercidas pela mídia,
em acordo com as propostas da semiótica e dos fundamentos do Círculo de Bakhtin, mas esse
não foi o interesse principal deste trabalho. Procuramos no e pelo exame das práticas de
discursivização elucidar os procedimentos que constroem o ator coletivo manifestante de rua
desde a imanência até a transcendência. São as coerções que sobremodalizam o fazer crer do
ator da enunciação que interessaram para o exame deste estudo e não propriamente as
estratégias de parecer ser verdadeiro de cada totalidade midiática analisada.
De acordo com Zilberberg (2011, p. 177), “o acontecimento, seja qual for, tem o
mérito de precipitar uma transcendência na imanência”. Conforme Gohn (2014a, p. 88), “[...]
elas [as manifestações de junho de 2013] são um enigma a se decifrar, é impossível manter
mobilizações de massa por muito tempo, com isso elas vão e voltam. O processo se instaurou,
está em curso, um novo ciclo apenas se iniciou em junho de 2013”. Prova dessa
transcendência na imanência foi a emergência dos Protestos de Março de 2015 e todas as
suas decorrências para a história recente do Brasil.
O ator coletivo não é uma variante a mais na busca do herói escondido. Longe isso. É
a recuperação de uma grandeza que, em nossa contemporaneidade, se faz pertinente, mais do
que nunca, por diversos fatores socioculturais e, sobretudo, teóricos. As Jornadas de Junho de
2013 e os Protestos de Março de 2015 são fenômenos semióticos de natureza polêmica que
instituíram, cada um a seu modo, a figura actorial do manifestante de rua, mas, em ambos os
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casos, constatou-se a presença sensível e inteligível dos perfis generalizado e personalizado,
confirmando o ator coletivo manifestante de rua como esquema que perpassa todos os níveis
do percurso gerativo do sentido do discurso jornalístico.
O discurso da vida, como o que figura nos jornais, não está isento de estesia, pois todo
conteúdo tem um tom volitivo-emotivo, conforme Bakhtin (2010b). Da mesma maneira, o
discurso da arte é permeado de determinações sociais, de acordo com Volóchinov (1976).
Nota-se que o ator coletivo manifestante de rua não está associado apenas ao inteligível, mas
também ao sensível, seja dentro dos textos, seja no interdiscurso em que circula. Portanto, a
semiótica tensiva nos auxiliou a depreender o campo tensivo em que se instauram as valências
que confirmam o ator coletivo manifestante de rua nos textos jornalísticos, e isso foi
demonstrado, como dissemos, por meio dos perfis generalizado e personalizado.
Esperamos que tenham sido cumpridos os quatro objetivos específicos. A nosso ver,
no Capítulo 2, conseguimos desenvolver o primeiro objetivo; no Capítulo 3, alcançamos o
segundo; e no Capítulo 4, atingimos o terceiro e último. Após o exame dos dados obtidos na
análise dos dois corpora, confirmamos que o conceito de ator coletivo se fundamenta no
projeto científico da semiótica francesa, em especial na teorização sobre as estruturas sociais.
Além disso, ele pode servir tanto para pesquisas ulteriores na área do jornalismo quanto para
outras esferas de atuação humana (literária, religiosa, política, dentre outras).
Nas análises dos quatro gêneros selecionados (editorial, artigo de opinião, reportagem
e postagem em rede social digital), as estratégias de construção do ponto de vista variavam,
mas isso não impediu o surgimento do ator coletivo manifestante de rua. Como enfatizamos,
as relações estéticas na construção discursiva da grandeza em exame também foi comprovada,
pois depreendemos que o conceito de ator coletivo se relaciona com a estética desde as
profundezas da estesia promovida nos textos. Por conseguinte, conseguimos determinar a
extensão, o escopo de atuação na linguagem e as grandezas que apoiam o ator coletivo
manifestante de rua, delimitando as principais características dos simulacros discursivo,
narrativo, fundamental, patêmico e tensivo que o construíram nos diversos textos
selecionados.
Por fim, concordamos com Greimas (1981, p. 183) ao afirmar que a narração
“constitui [...] a forma de expressão humana fundamental e ao mesmo tempo a mais natural:
ela permite ao homem pensar a si mesmo e pensar o mundo; enriquecendo seu universo de
significação através de imensas e infinitas metáforas que ele desenvolve graças à narrativa”.
Os actantes e atores coletivos fazem parte dessas imensas e infinitas metáforas que a
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humanidade desenvolve graças aos jogos de linguagens e às formas de vida humanas. E
dentre elas, desvelamos, por meio deste estudo, a famigerada figura do manifestante de rua.
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