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RESUMO 
 

 

Como observa Maingueneau (2010, 2014), existem muitas frases que circulam “sem texto”. 
Provérbios, slogans, ditados, manchetes, sentenças, fórmulas, citações célebres etc. são frases 
que fogem aparentemente à ordem do texto e, assim, circulam como frases autônomas em 
diversos suportes: conversações, imprensa escrita, fachada de edifícios, camisetas, placas de 
automóveis, cartazes de protesto etc. Muitas dessas frases são destacadas de textos, como é o 
caso das citações célebres, enquanto outras, pela sua própria natureza, não se vinculam 
exatamente a um contexto situacional nem a um contexto original, como é o caso dos 
provérbios. Neste trabalho, analisamos um tipo particular de frases destacadas presente em 
cartazes e banners de manifestações populares que integram as fotografias publicadas no 
jornal Folha de S. Paulo, no ano de 2013. Trata-se de um caso particular de destacamento, 
uma vez que o discurso midiático destaca, por meio dessas fotografias, frases que já haviam 
sido destacadas pelos manifestantes, na condição de cartazes de protesto e banners. 
Defendemos que, nesse caso, ocorre “destacamento duplo” ou “destacamento em dois níveis”. 
Com o intuito de compreender melhor esse fenômeno e as especificidades dessas frases, 
foram selecionados dois eixos para analisá-las: descrição e análise linguística das construções 
frasais e análise do ethos discursivo. As análises demonstram que a função social específica 
do gênero “cartaz de protesto” é de expressar as demandas do locutor/enunciador no ato de 
protesto (função expressiva subjetiva) e, ao mesmo tempo, buscar a adesão do interlocutor a 
essas demandas (função apelativa intersubjetiva), função linguisticamente instanciada por 
padrões construcionais específicos. As análises também revelam que a influência de um 
repertório cultural compartilhado relativo ao imaginário sobre as manifestações populares 
particulariza o ethos discursivo dessas frases, que nem sempre corresponde ao ethos solene 
que caracteriza a enunciação das frases destacadas, o que diferencia as frases aqui analisadas 
dos demais tipos de frases autônomas. 
 

 

Palavras-chave: Análise do Discurso. Ethos Discursivo. Cartaz de Protesto. Frases 
Aforizadas. Manifestações de Junho de 2013 - Brasil. 



 
 

ABSTRACT 
 

 

As Maingueneau (2010, 2014) notes, there are many phrases that circulate without text. 
Proverbs, slogans, sayings, headlines, sentences, formulas, famous quotes etc. are phrases 
that apparently flee the order of the text and thus circulate like autonomous phrases in diverse 
supports: conversations, written press, facade of buildings, T-shirts, plates of automobiles, 
protest signs etc. Many of these phrases are highlighted from texts, as in the case of famous 
quotes, while others, by their very nature, are not exactly linked to a situational context nor 
an original context, as is the case with proverbs. In this work, we analyze a particular type of 
highlighted phrases, that is, the phrases present in protest signs and banners of popular 
manifestations that integrate the photographs published by “Folha de S. Paulo” newspaper, 
in the year 2013. This is a particular case of detachment, since the media discourse 
highlights, through these photographs, phrases that had already been highlighted by the 
protesters, in the condition of protest signs and banners. We argue that, in this case, a 
"double detachment" or a "detachment on two steps" occurs. In order to better understand 
this phenomenon and the specificities of these phrases, two axes were selected to analyze 
them: linguistic description and linguistic analysis of phrases and analysis of the discursive 
ethos. The analyzes demonstrate that the specific social function of the "protest sign" genre is 
to express the demands of the speaker / enunciator in the act of protest (subjective expressive 
function) and, at the same time, seek the adherence of the interlocutor to these demands 
(intersubjective appeal function), function linguistically instantiated by specific constructional 
patterns. The analyzes also reveal that the influence of a shared cultural repertoire relative to 
the imaginary on popular manifestations particularizes the discursive ethos of these phrases, 
which does not always correspond to the solemn ethos that characterizes the enunciation of 
the highlighted phrases, which differentiates the phrases analyzed here from the others types 
of autonomous phrases. 
 
Keywords: Discourse Analysis. Discursive Ethos. Protest Sign. Aphoristic Phrases. 
Demonstrations of June 2013 - Brazil. 
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Introdução 
 

Poucas pessoas hoje contestariam a ideia de que o 
texto constitui a única realidade empírica com a qual 
o linguista lida: unidades como a frase ou a palavra 
são necessariamente abstraídas de textos. O texto é, 
de fato, a contrapartida do gênero de discurso, que é 
o quadro [frame] para qualquer comunicação 
imaginável. Utilizo aqui o termo ‘gênero do 
discurso’ para atividades como participação de 
nascimento, o debate televisivo, a conversação etc. e 
não para atos de fala elementares como a promessa, 
a afirmativa ou o insulto (MAINGUENEAU, 2010, p. 
9-10, grifos no original1). 

 

Neste trabalho, a partir da perspectiva teórico-metodológica da Análise do Discurso de 

linha francesa (doravante AD), analisamos frases destacadas em cartaz de protesto que estão 

presentes nas imagens do discurso jornalístico impresso. Quanto à perspectiva norteadora 

deste trabalho, Baronas (2013) observa que os trabalhos inscritos na AD apresentam três 

grandes tendências, tanto na geografia francesa, quanto na brasileira, a saber: (i) tendência 

materialista; (ii) tendência histórica; e, (iii) tendência enunciativa.  

Na primeira tendência, estão os trabalhos de Michel Pêcheux, Paul Henry, Jacqueline 

Authier-Revuz, Francine Mazière, Patrick Sériot e Eni Orlandi (BARONAS, 2013, p. 132).  

A tendência materialista, derivada das reflexões produzidas por Michel 
Pêcheux e seu grupo a partir do final dos anos 1960, procura compreender 
como o pré-construído, o já-dito, o interdiscurso, a memória discursiva, o 
alhures, se inscreve no fio do discurso, do intradiscurso e os efeitos de 
sentido decorrentes dessa inscrição da história no dito. (BARONAS, 2013, p. 
24). 

Essa primeira tendência, que está baseada também em Althusser, Lacan e Saussure, 

diz respeito a um “dispositivo teórico-metodológico que parte do pressuposto de que o 

discurso é o lugar privilegiado da materialização da(s) ideologia(s)” (BARONAS, 2013, p. 

24).  

Já a segunda tendência, a historicista, surge na década de 1980 com os trabalhos de 

Jean-Jacques Courtine, Jean-Marie Marandin, Jacques Guilhaumou, Denise Maldidier, Régine 

Robin e, no Brasil, Maria do Rosário Gregolin. Os trabalhos dessa tendência, alicerçados em 

                                                
1 A expressão “grifos no original” neste trabalho faz referência a todas as palavras destacadas (em negrito, em itálico ou entre 
aspas) nos textos fonte. Esses trechos destacados por outros autores foram sinalizados com aspas simples nas citações 
reproduzidas aqui. 
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Michel Foucault, Jacques Le Goff, Pierre Nora e Michel de Certau, partem do pressuposto de 

que  

em distintas materialidades textuais que circulam nos mais diversos campos 
e suportes é possível encontrar determinadas regularidades de sentido. Essas 
regularidades em um conjunto heterogêneo de textos se dariam em última 
instância por serem o produto das mesmas condições e possibilidades 
históricas (BARONAS, 2013, p. 28). 

Por fim, a tendência enunciativa surgiu em meados dos anos 1990 e está baseada nas 

reflexões de Mikhail Bakhtin, Émile Benveniste e Oswald Ducrot. Os principais interesses 

dessa tendência são: por um lado, compreender  

como certas palavras que circulam na mídia podem assumir a condição de 
palavras-acontecimento, produzidas por uma comunidade linguageira a 
partir de uma formação interdiscursiva, carregando consigo toda uma 
memória interdiscursiva e, por outro lado, como certos textos circulam: se 
inteiros, aos pedaços, em versos, em fórmulas (BARONAS, 2013, p. 32-33). 

Em linhas gerais, procura-se refletir sobre a circulação do que “pode e deve ser 

(re)dito enquanto debate no espaço público” (BARONAS, 2013, p. 33). Os autores que 

representam esta tendência enunciativa são Dominique Maingueneau, Sophie Moirand, 

Simone Bonafous, Alice Krieg-Planque e, no Brasil, Sírio Possenti (BARONAS, 2013, p. 

132-133). 

Este trabalho está inscrito nessa terceira tendência, a enunciativa, e está baseado 

especialmente nas reflexões de Dominique Maingueneau quanto às “frases sem texto” e, 

consequentemente, sobre o fenômeno da enunciação aforizante, noção teórica que 

apresentamos mais adiante, na seção 1.  

A noção de “enunciados sem texto” ou “frases sem texto”, proposta por Maingueneau 

(2010, 2014), diz respeito, em linhas gerais, a um conjunto de propriedades apresentadas por 

certas frases que lhes permite serem extraídas de seus contextos de ocorrência e, a partir daí, 

migrarem para outros contextos. Frases assim circulam de uma maneira particular, como se 

fossem frases realmente desvinculadas de um texto específico, daí a designação, “frase sem 

texto” ou mesmo “frases aforizadas”. Mais exatamente, nesse fenômeno, o qual Maingueneau 

(2010, p. 15) intitula de “operação de destacamento”, uma frase se desvincula de seu contexto 

original de ocorrência e passa a ser empregada posteriormente:  

(i) nos domínios do mesmo gênero ao qual o texto de que ela se desvinculou pertence. 

Por exemplo: uma frase de um artigo de jornal pode se tornar tanto título desse artigo quanto 

pode ser repetida e acompanhar, na qualidade de legenda, uma fotografia anexa ao artigo, 



20 
 

especialmente quando a fotografia retrata algum agente social citado no artigo e quando a 

frase em questão é uma frase atribuída a esse agente, empregada no texto corpo do texto 

principal que compõe o artigo em alguma das formas do discurso relatado, isto é, discurso 

relatado em estilo direto ou indireto (incluído aí suas variações e hibridizações);  

(ii) nos domínios de uma outra ocorrência de um gênero semelhante ao anterior. Por 

exemplo, uma frase citada por uma figura pública num artigo de jornal sobre um certo 

acontecimento pode ser retomada várias vezes em outros artigos que versem sobre a mesma 

temática;  

(iii) nos domínios de um gênero diverso do anterior. Por exemplo, uma frase citada 

por algum personagem histórico ou mesmo uma figura pública pode ser empregada 

posteriormente em algum tipo de coletânea de frases, ou mesmo pode ser empregada em 

gêneros dos mais diversos tipos de discursos, como o discurso humorístico (em piadas, 

charges), no discurso publicitário (peças publicitárias, anúncios, panfletos), como pode ainda 

ser impressa numa camiseta, ser pichada num muro etc. Como podemos notar, os empregos se 

multiplicam e pode haver, inclusive, subversão do conteúdo empregado. 

Observando esses diversos empregos das “frases sem texto”, Maingueneau (2014, p. 

14) nota que tais enunciados se apresentam “como autônomos, de um ponto de vista textual 

(não há nenhuma necessidade de considerar o que precede e o que segue para compreendê-

los) e de um ponto de vista enunciativo (são generalizações)”. Ainda a esse respeito, 

Maingueneau (2014, p. 15, grifos no original) afirma que a “detextualização” das frases que 

se destacam de seus contextos originais “entra em tensão com a dinâmica da ‘textualização’ e 

vai na direção oposta à de integrar os constituintes do texto em uma unidade orgânica”. 

Conforme veremos mais adiante, segundo Maingueneau (2014), nessa operação de 

destacamento, as “frases sem textos” assumem propriedades enunciativas bem específicas que 

as diferenciam consideravelmente das outras, as não destacadas, e daí o interesse pelo 

fenômeno e a necessidade de investigá-lo a fim de conhecermos melhor as sutilezas do 

processo de enunciação.  

 Na verdade, nem todas as “frases sem texto” podem ser relacionadas a um contexto 

original. Como observa Maingueneau, às vezes, o destacamento é mesmo do tipo constitutivo, 

tal como no caso particular dos provérbios e de todas demais fórmulas sentenciosas “que por 

natureza não possuem contexto situacional nem contexto original” (MAINGUENEAU, 2010, 

p. 10, grifo nosso). Já o destacamento de um texto “por extração” segue “uma lógica de 

citação” (Maingueneau, 2010, p. 10). Em uma obra posterior, Maingueneau (2014) refere-se a 

esses diferentes tipos de destacamento empregando as expressões “aforização primária” 
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(provérbios, adágios, divisas, slogans...) e “aforização secundária”; este último caso, resulta 

do destacamento de uma frase (ou parte de frase) que é extraída de um texto e empregada 

posteriormente, seja ou não nos domínios do mesmo gênero ao qual o texto de que foi 

extraída pertence, conforme os casos citados anteriormente.  

Maingueneau (2014) teoriza sobre “frases sem texto” após observar a citação e o 

destacamento de frases em diferentes tipos e gêneros de discurso com ênfase nos artigos 

jornalísticos que se valem de frases desse tipo na condição de títulos, de manchetes e de frases 

que integram legendas de fotografias2.  

Considerando as reflexões já desenvolvidas por Maingueneau e outros pesquisadores3, 

neste trabalho procuramos contribuir com os estudos sobre o tema analisando um tipo 

particular e ainda não analisado de “frases aforizadas”, isto é, as “frases destacadas” em 

cartazes e banners de manifestações populares que integram fotografias publicadas na 

imprensa, em especial, no jornal Folha de S. Paulo, nos meses de Junho e Julho de 2013.  

A eleição desse tipo de “frase sem texto” como objeto de estudo surgiu em função de 

nosso interesse pelo estudo de “frases destacadas” presentes em imagens do discurso 

jornalístico impresso, “contexto”, por assim dizer, em que é comum a ocorrência desse tipo de 

frase. Conforme vamos apresentar na seção 2, seção em que detalhamos o processo de 

montagem do córpus, de fato há uma diversidade de “frases destacadas” presentes em 

imagens publicadas pela mídia impressa. Assim, diante dessa heterogeneidade, tratamos de 

realizar recortes a fim de montar um córpus mais homogêneo. Foi então que nos deparamos 

com fotografias que trazem cartazes ou banners de protesto.  

Apesar de o termo “cartaz de protesto” evocar uma prática sócio-discursiva bastante 

presente no mundo contemporâneo, não nos deparamos, até o momento, com nenhum 

trabalho acadêmico que tenha teorizado especificamente sobre esse gênero4. Diga-se o mesmo 

a respeito do tema no âmbito dos estudos sobre as “frases sem texto”. Todo esse ineditismo 

reforçou nosso interesse pelo tema, levando-nos a eleger as “frases sem texto” de cartazes (e 

banners) de protesto presentes em fotografias publicadas pela mídia impressa como objeto de 

estudo. 

                                                
2 Além disso, Maingueneau (2014) analisa, tanto nessa obra quanto em outros trabalhos sobre o tema, diferentes tipos de 
“frases sem texto”, por exemplo, provérbios, adágios jurídicos, slogans comerciais, “frases célebres”, máximas, fórmulas 
filosóficas. 
3 Atualmente, no Brasil, as “frases sem texto” vêm sendo estudadas por vários pesquisadores da AD, principalmente aqueles 
vinculados, direta ou indiretamente, ao Grupo de Pesquisa “Fórmulas e Estereótipos: Teoria e Análise – FesTA”, da 
Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). 
4 A esse respeito, esclarecemos que realizamos buscas em periódicos científicos, no ano de 2016, em três línguas, a saber: em 
português, com cartaz(es) de protesto, em espanhol, com cartel(es) de protesta, e em inglês, com protest/picket sign(s). 
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Do nosso ponto de vista, a peculiaridade dessas “frases sem texto”, ou melhor, o que 

as diferencia consideravelmente das que já foram anteriormente estudadas, está no fato de que 

se trata de um caso particular de destacamento, uma vez que o discurso jornalístico destaca, 

por meio das fotografias, “frases sem texto” que foram destacadas pela própria condição de 

serem frases de cartazes de protesto e banners.  

Vejamos melhor como isso acontece: por um lado, os cartazes e os banners de protesto 

empregam “frases sem texto”, ou melhor, tanto frases constitutivamente destacadas5, 

produzidas sem cotexto, quanto frases extraídas de outros textos6. Assim, podemos dizer que 

as frases em cartazes de protesto já nascem naturalmente destacadas, ou seja, desprovidas de 

cotexto, pois seria praticamente impossível verbalizar o contexto sócio-político em um cartaz 

de protesto, que contém apenas uma frase, geralmente de pequena extensão, que pode ser 

inclusive uma frase bem simples, tal como “Fora X”, em que X é o nome de um indivíduo 

conhecido por uma coletividade; ou um conjunto de frases justapostas, separadas ou não por 

sinais de pontuação. 

Além disso, quando uma frase recebe o “privilégio” de circular no cartaz ou banner, o 

que lhe confere saliência, há, previamente, uma seleção, por parte de um(uns) manifestante(s), 

dessa frase, em detrimento de outra(s). Trata-se, portanto, de um tipo de destacamento dos 

desejos, anseios ou demandas desse(s) manifestante(s). 

Por outro lado, toda fotografia recorta a realidade, enfocando certos elementos da cena 

que está sendo fotografada em detrimento de outros (MACHADO, 1984). No caso de uma 

manifestação popular, por exemplo, é comum haver uma série de banners e de cartazes de 

protesto. Dependendo da manifestação, é possível, inclusive, haver vozes distintas entre eles. 

Desse modo, quando a mídia impressa publica uma fotografia de uma manifestação popular, 

de um protesto, dada a impossibilidade de capturar todos os diversos elementos que compõem 

o acontecimento retratado, alguns cartazes e banners podem aparecer na fotografia em 

detrimento de outros do mesmo tipo (outros cartazes ou banners) ou de outros elementos 

presentes (pessoas, local, paisagem, momento etc).  

Além disso, é possível que o texto verbal desses cartazes e banners esteja ou não 

legível, parcial ou integralmente (integralmente legível ou ilegível, ou ainda parcialmente 

legível). Diante dessas diversas possibilidades, podemos dizer que as fotografias publicadas 

pela mídia impressa que retratam cenas de manifestações populares incluídas nelas frases de 

cartazes ou banners de protesto que sejam pelo menos parcialmente legíveis estão, à sua 

                                                
5 No córpus, esses são os casos predominantes.  
6 Como veremos ao longo do desenvolvimento desse trabalho, esses casos não são frequentes no nosso córpus. 
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maneira, destacando do acontecimento da própria manifestação popular, as “frases sem texto” 

em questão. Dito de outro modo: a fotografia funciona, nesses casos, como um recurso que 

não só extraí do contexto original as “frases sem texto” dos cartazes e banners, como também 

que as remaneja para uma outra cena, a do discurso jornalístico.  

Desse modo, as frases de que vamos tratar apresentam características particulares; 

vejamos algumas: (i) há dois suportes midiáticos envolvidos, o do jornal impresso e o 

anterior, isto é, um banner ou um cartaz de protesto; (ii) há duas fontes enunciativas,  o jornal 

e os manifestantes; (iii) a “frase sem texto” participa da composição do quadro fotográfico 

como forma de enunciação jornalística, mas não está sobrescrita a uma imagem, como ocorre 

com os casos dos slogans publicitários já analisados por Maingueneau (2014).  

Dadas essas particularidades, neste trabalho, temos, como objetivo geral, contribuir 

com os estudos sobre as “frases sem texto” e a enunciação aforizante (nos termos de 

Maingueneau, 2010, 2014), por meio do estudo das frases de cartazes (e banners) de protesto 

presentes em fotografias relativas a manifestações populares publicadas pela mídia impressa, 

partindo da tese de nomear esse caso particular de destacamento de “duplo destacamento” ou 

“destacamento em dois níveis”, a fim de compreendermos melhor cada nível de 

destacamento, com suas características singulares, o que configura a originalidade de nosso 

trabalho. 

Daí emergem as questões mais gerais de nossa pesquisa, tais como: quando as “frases 

sem texto” de “cartaz de protesto” estão inseridas em uma fotografia de um jornal impresso, 

será que elas mantém as mesmas características enunciativas que tiveram a priori? As frases 

em questão apresentam as mesmas características enunciativas das “frases sem texto” já 

estudadas por Maingueneau? Tais questionamentos guiam nossa tese e nos levam a selecionar 

alguns aspectos específicos das “frases sem texto”, com o objetivo de darmos respostas 

satisfatórias a essas questões. 

Assim, com o intuito de compreender melhor essas frases e as suas especificidades, 

selecionamos dois eixos de análise: descrição linguística das frases e análise do ethos 

discursivo. Nossa opção pela descrição linguística dessas frases configura uma tentativa de 

revelarmos suas particularidades, buscando verificar se são ou não regulares, do ponto de 

vista linguístico. Notamos que os estudos sobre as “frases sem texto” não privilegiam 

exatamente esse aspecto, o que não nos parece uma boa estratégia, até porque esse tipo de 

análise pode fornecer os subsídios necessários para encontrarmos regularidades linguísticas 

no destacamento de frases “sem texto”. Além disso, a análise do ethos discursivo também é 
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um dos aspectos discursivos centrais a partir dos quais Maingueneau caracteriza as “frases 

sem texto”, daí nossa escolha por esse outro eixo de análise.  

A respeito do ethos discursivo, Maingueneau (2011) observa que as “frases sem texto” 

são dotadas normalmente de um ethos solene, o que se deve, conforme veremos na seção 1, ao 

tipo de enunciação a que pertencem. Assim, analisando o ethos discursivo, objetivamos 

verificar se as “frases sem texto” selecionadas neste trabalho como objeto de estudo são ou 

não dotadas desse mesmo ethos, a fim de verificarmos em que medida tais frases se 

aproximam ou se diferenciam dos estudos anteriores. 

Nosso percurso se inicia na seção 1, com uma apresentação das principais 

características das “frases sem texto”, conforme os estudos de Maingueneau (2010, 2014) 

sobre o tema.  Buscamos apresentar como Maingueneau diferencia os enunciados destacáveis 

dos enunciados destacados. E, mais especificamente, como se dá o processo de enunciação na 

perspectiva teórica de Maingueneau, que divide a enunciação em enunciação textualizante e 

enunciação aforizante, esta última subtividida em dois tipos de destacamento, a saber: 

“constitutivo” (por natureza) e “por extração” (proveniente de outro texto).  

Na seção 2, tratamos da montagem do córpus, apresentando inclusive os diversos tipos 

de “frases sem texto” presentes em imagens do discurso jornalístico, lembrando que a ideia 

original era justamente a de analisar “frases sem texto” presentes em imagens desse tipo de 

discurso. Conforme veremos ainda nessa seção, essa alternativa não se revelou produtiva, 

dada a heterogeneidade com a qual nos deparamos. Essa seção tem, portanto, por finalidade, 

apresentar os diversos tipos de “frases sem texto” presentes em suporte imagético no discurso 

jornalístico, registrando uma proposta rudimentar de classificá-las, o que fizemos a fim de 

organizar um córpus que fosse suficientemente homogêneo para que pudéssemos encontrar 

algumas das regularidades que o particularizam, diferenciando, assim, as “frases sem texto” 

selecionadas das que já foram analisadas anteriormente por Maingueneau (2014). Além disso, 

mais ao final da seção, reforçamos a tese de que o jornal realiza um novo destacamento do 

destacamento original feito pelo manifestante, o que nos leva a propor a existência de um 

“duplo destacamento” ou “destacamento em dois níveis” para dar um tratamento adequado a 

essas “frases sem texto”.  

Já na seção 3, seção dedicada a uma breve reflexão sobre as condições de produção 

das “frases sem texto” que vamos analisar, abordamos incialmente o modo como o gênero 

“cartaz de protesto” é constituído, enquanto prática textual e discursiva. Assumimos, então, 

nessa seção, a tarefa de teorizar e de categorizar minimamente esse gênero discursivo. 

Apresentamos também, ainda que de modo geral, o contexto sócio-histórico relativo às 
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manifestações que são retratadas nas imagens que contém as frases destacadas de nosso 

córpus. Contextualizando brevemente o cenário sócio-histórico das manifestações de Junho de 

2013, procuramos auxiliar o leitor na compreensão do contexto em que as frases presentes nos 

cartazes de protesto foram produzidas.  

Nesse caminhar, na seção 4, desenvolvemos uma análise linguística das frases do 

córpus, descrevendo as estratégias mais comuns utilizadas nos cartazes de protesto. Mais 

exatamente, considerando a função social específica do gênero cartaz de protesto, entendemos 

que é muito provável que essa função esteja relacionada a certos padrões construcionais. Para 

avaliarmos essa hipótese que, se confirmada, pode revelar algumas das principais 

regularidades linguísticas das frases em estudo, recorremos ao arcabouço teórico 

metodológico da Linguística Centrada no Uso, na qualidade de teoria auxiliar empregada aqui 

exclusivamente para cumprir essa etapa do trabalho. 

Já na seção 5, apresentamos os diferentes tipos de ethé identificados no córpus. Mais 

exatamente, analisamos o ethos discursivo das “frases sem texto” com o objetivo de verificar 

se apresentam ou não o mesmo ethos das frases já analisadas por Maingueneau, que, de 

acordo com o autor, é um ethos solene, próprio ao indivíduo autorizado, em contato com uma 

Fonte Transcendente (MAINGUENEAU, 2011, p. 14). Quanto a isso, vale lembrarmos que as 

frases de nosso trabalho são frases que compõem imagens de manifestações populares. Desse 

modo, levantamos a hipótese de que tanto a influência de um repertório cultural 

compartilhado relativo ao imaginário sobre as manifestações populares, quanto as próprias 

regularidades linguísticas dessas frases podem particularizar o ethos de tais frases, 

diferenciando-as das demais “frases sem texto”.  

Diante do exposto, podemos dizer que os objetivos específicos deste trabalho, em 

linhas bem gerais, são: (i) descrever linguisticamente as “frases sem texto” do córpus, na 

busca por regularidades; (ii) analisar o ethos discursivo dessas frases, a fim de verificar se 

apresentam ou não o mesmo ethos solene de outras “frases sem texto”. Esperamos que o 

percurso aqui delineado possa não só auxiliar na compreensão das “frases sem texto” 

selecionadas como objetivo de estudo, particularizando-as, como também contribuir 

efetivamente com as reflexões mais gerais que estão sendo desenvolvidas atualmente sobre as 

“frases sem texto”, no âmbito dos estudos discursivos, abrindo caminhos para outros trabalhos 

que complementem ou mesmo retifiquem os nossos resultados.  
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1 O Destacamento de Frases 

 
Inscrito em uma obra, um texto não é mais lido 
como uma ativação de um gênero de discurso, mas 
como a expressão de um sujeito  
(MAINGUENEAU, 2014, p. 181). 

 

Neste trabalho, observaremos como ocorre o destacamento de frases em cartazes de 

protesto que compõem fotografias em um jornal impresso. Para isso, utilizamos o arcabouço 

teórico discursivo de Maingueneau, principalmente em sua obra “Frases Sem Texto”. 

Maingueneau (2014) apresenta as características de um tipo particular de destacamento, ou 

seja, um enunciado destacado que foi (re)alçado de um enunciado-fonte. Em sua obra, 

Maingueneau (2014) observou como se processa a essência do destacamento, ou seja, a 

destacabilidade. Sendo assim, antes de falarmos em enunciados destacados per se, é preciso 

apontar as características e propriedades dos enunciados destacáveis, ou seja, aqueles que 

almejam ser destacados. 

Maingueneau (2014, p. 14, grifo no original) considera como enunciado destacável 

aquele que possui propriedades de ser facilmente citado em outros contextos, ou seja, aquele 

que tem a “possibilidade de uma ‘detextualização’, de uma saída do texto”. Maingueneau 

(2010, p. 11) imputa a enunciados destacáveis a noção de sobreasseveração7, ou seja, “uma 

modulação da enunciação que formata um fragmento [de texto] como candidato à 

detextualização”.  

Trata-se somente de uma operação de destaque do trecho que é operada em 
relação ao restante dos enunciados, por meio de marcadores diversos: de 
ordem aspectual (generidade), tipográfica (posição de destaque dentro de 
uma unidade textual), prosódica (insistência), sintática (construção de forma 
pregnante), semântica (recurso aos tropos), lexical (utilização de conectores 
de reformulação)... (MAINGUENEAU, 2010, p. 11). 

Além disso, “uma sequência ‘sobreasseverada’ é relativamente breve, portanto, 

memorizável, e constitui uma tomada de posição do enunciador sobre uma questão polêmica” 

(MAINGUENEAU, 2014, p. 15, grifo no original). Dessa maneira, segundo Maingueneau 

(2014), a destacabilidade de um (fragmento de) enunciado no interior de um texto poderia ser 

favorecida, num contexto apropriado, pelos seguintes fatores:  

                                                
7 Os tradutores de Maingueneau optam por utilizar os termos sobreasseveração e sobreasseverador ao invés de sobreasserção 
e sobreassertor (cf. POSSENTI; SOUZA-E-SOUZA in MAINGUENEAU, 2008[2006], p.8) 
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– por uma posição saliente, principalmente o ‘incipit’ ou o fecho de uma 
unidade textual (no escrito: parágrafo, seção, capítulo...);  
– por um valor generalizante ou genérico [pela embreagem enunciativa8];  
– por uma estruturação pregnante do seu significante (simetria, silepse...) 
e/ou do significado (metáfora, quiasmo...);  
– pelo metadiscurso: em particular por meio de retomadas categorizantes 
(‘esta verdade essencial...’) ou de conectores de reformulação (‘em outros 
termos’, ‘enfim’, ‘digamos’...) (MAINGUENEAU, 2014, p.15, grifos no 
original). 

De acordo com Maingueneau (2014, p. 16), a sequência que possui esses marcadores 

textuais é percebida como “fortemente sobreasseverada”. Em um trabalho anterior, 

Maingueneau (2008) afirma que 

a sobreasseveração caracteriza um enunciado: [i] relativamente breve, de 
estrutura pregnante no plano do significado e/ou do significante; [ii] em 
posição relevante no texto ou em uma passagem do texto, de modo a lhe 
atribuir o estatuto de um condensado semântico, o produto de uma espécie 
de sedimentação da realização do discurso; [iii] tal que sua temática deve 
estar em relação com o intuito do gênero de discurso, do texto em questão: 
trata-se de uma tomada de posição no interior de um conflito de valores; [iv] 
implica um tipo de ‘ampliação’ da figura do enunciador, manifestada por um 
‘ethos’ apropriado (MAINGUENEAU, 2008, p. 82, grifos no original). 

Para Maingueneau (2014, p. 14), “trata-se de enunciados que se dão como autônomos, 

de um ponto de vista textual (não há nenhuma necessidade de considerar o que precede e o 

que segue para compreendê-los) e de um ponto de vista enunciativo (são generalizações)”. Ou 

seja, o enunciado destacável deve possuir uma certa autonomia referencial e, geralmente, 

condensa uma ideia. 

Esses são recursos geralmente utilizados por atores midiáticos no trato com a 

imprensa, a fim de que seus enunciados sejam (re)aproveitados pelos jornalistas. Muitas vezes 

auxiliados por um assessor de imprensa, os atores públicos conhecem a dinâmica dos 

profissionais de comunicação em selecionar alguns desses fragmentos para transformá-los em 

texto, seja para compor uma matéria ou mesmo para destacar uma citação nas “frases da 

semana”. Sabendo disso, as personagens públicas procuram antecipar o destacamento de sua 

enunciação ao colocar “certos enunciados em posições salientes – mais frequentemente no 

final da unidade textual –, de modo a torná-las destacáveis e a favorecer a sua circulação 

posterior, como se sugerissem quais são os fragmentos que esperam ver repetidos” 

(MAINGUENEAU, 2014, p. 16). Atualmente, Donald John Trump, presidente dos Estados 

Unidos da América, e Jair Messias Bolsonaro, deputado federal brasileiro, são dois políticos 

                                                
8 O comentário entre colchetes está na obra Cenas da Enunciação (cf. MAINGUENEAU, 2008, p. 79). 
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que dominam as técnicas de sobreasseveração, ao evocar enunciados polêmicos; a grande 

mídia, por sua vez, acaba entrando no jogo político e “morde a isca” dos políticos ao “dar 

voz” aos enunciados nada convencionais deles. 

Porém, conforme nos lembra Maingueneau (2014, p. 23), “nada impede que se 

destaque de um texto uma sequência que não tenha sido sobreasseverada”. Ou seja, os 

enunciados destacados podem não possuir as mesmas propriedades de trechos 

sobreasseverados. E, ainda, algumas vezes, há enunciados destacados que o ator público 

preferisse que não fossem publicizados, considerando o exemplo anterior. Em linhas gerais, 

uma sequência sobreasseverada não é a garantia de que tal texto se torne destacado. Isso 

porque, o destacamento só ocorre a posteriori. 

Maingueneau (2010, p. 88), portanto, distingue os “enunciados destacáveis” (ou seja, 

aqueles sobreasseverados, que se apresentam com características da destacabilidade) dos 

“enunciados destacados” (ou seja, aqueles não necessariamente provenientes de sequências 

sobreasseveradas, mas que foram destacados na enunciação). Além disso, Maingueneau 

(2010, p. 11) afirma que “a comparação entre enunciados destacados e sua contrapartida – 

sobreasseverada ou não – no texto de que eles são extraídos mostra que, na maior parte das 

vezes, o enunciado sofre uma alteração quando é destacado”.  

Nos termos teóricos de Maingueneau, vemos uma nítida oposição entre 

sobreasseveração (enunciado destacável) e aforização (enunciado destacado), que pode ter um 

texto-fonte sobreasseverado ou não. Maingueneau (2014) demonstra preocupação ao utilizar o 

termo “aforização”9. 

A escolha deste termo [aforização], entretanto, não é totalmente satisfatória: 
em grego antigo, ‘aphorizo’ é, de fato, uma operação de determinação, e 
‘aforisma’, uma definição. Preferimos apoiar-nos em um uso contemporâneo 
que vê no aforismo ‘uma frase com ar sentencioso10, que resume em algumas 
palavras uma verdade fundamental’ (Grand Larousse de la langue française). 
Com a diferença, entretanto, de que a aforização, tal como a entendemos, 
não é reservada aos enunciados sentenciosos, mas se aplica ao conjunto das 
frases sem texto. (MAINGUENEAU, 2014, p. 27, grifos no original). 

Porém, como ele utiliza o termo aforização em toda a construção de seu pensamento, 

optamos por manter também essa nomenclatura nesta seção. De acordo com Maingueneau 

(2014, p. 30, grifos no original), “por definição, a aforização é uma frase ‘sem texto’. No 

                                                
9 Concordamos com a insatisfação de Maingueneau e optamos por utilizar, neste trabalho, a expressão “enunciado destacado” 
ou “frase destacada” para aqueles enunciados dotados das características da “enunciação aforizante”.  
10 Maingueneau (2014, p. 14) define sentença como sendo um enunciado que se faz de poucas palavras que são enérgicas (ou 
seja, resultantes de fatores como concisão, saliência do significante e/o do significado, tom mais solene, etc) e que encerram 
um grande sentido. 



29 
 

nível mais imediato, isso significa que ela não é precedida ou seguida de outras frases com as 

quais está ligada por relações de coesão, de modo a formar uma totalidade textual ligada a um 

gênero do discurso”.  

Conforme nos alerta Sírio Possenti na apresentação da obra “Frases sem Texto”, de 

Maingueneau (2014, p.7, grifo no original), não se deve entender “o sintagma ‘frase sem 

texto’ de forma excessivamente literal”. A esse respeito, Possenti (2014) afirma:  

A problemática foi inicialmente apresentada a partir do conceito de 
destacabilidade, que se refere a um conjunto de propriedades de certas frases 
que as fazem ser destacadas e circular, eventualmente, (fora do texto de que 
fizeram parte na origem). ‘Sem texto’ qualifica o final de um processo, que 
vai da destacabilidade ao destacamento, passando eventualmente por 
modificações que tornam a sequência mais pregnante (POSSENTI, 2014, p. 
7, grifo no original). 

Essas frases “sem texto” são reapropriadas (ou reutilizadas) em novos textos que não 

levam em conta o contexto e o cotexto originais de produção. O emprego dessas frases “sem 

textos” pode se dar de forma integral ou em fragmentos, traduzidos ou modificados. Elas 

circulam como se não fizessem parte de outros textos, enunciados-fontes, como se 

escapassem à ordem do texto.  

É verdade que a solidão dessas frases é apenas aparente: um título está, 
apesar de tudo, inscrito em um texto, o conjunto de um artigo (com as linhas 
que o isolam na página, a organização de seus caracteres, seu título, seu 
cabeçalho...) ele próprio incluído num texto mais vasto, o jornal. Isso é certo. 
Mas com isso esgotamos o problema? Há propriedades comuns a todos os 
tipos de frases solitárias? ‘Dizer uma frase’ é a mesma coisa quando ela faz 
parte de um texto e quando ela é destacada? Quem fala, neste caso? E a 
quem? Como se constrói a interpretação de frases que não são consideradas 
na continuidade de um texto? (MAINGUENEAU, 2014, p.10, grifo no 
original). 

O uso do termo “sem texto” não implica dizer que a aforização fica sem contexto, mas 

sim que são “detextualizadas” e se toram passíveis de serem inscritas em uma infinidade de 

enunciações. Sendo assim, é preciso reforçar a ideia de que  

a aforização mantém uma relação paradoxal com o texto: por natureza, ela se 
opõe à textualização, porém se inscreve inevitavelmente ‘no interior’ de um 
texto. Em certo sentido, podemos até mesmo dizer que é o texto que ressalta 
a aforização, que torna saliente esse regime de enunciação que o contesta. 
(...) Poder-se-ia objetar que existem aforizações que poderiam ser 
consideradas ‘originais, que nunca se encontram entorno [sic] de um texto. 
(...) Na realidade, mesmo esses enunciados, que se apresentam como 
autônomos, são constituintes de um texto. (MAINGUENEAU, 2014, p. 62, 
grifos no original) 
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Levando isso em conta, quando Maingueneau (2010) considera o “enunciado 

aforizante”, ele não exclui a noção de “enunciado textualizante”, já que a “enunciação 

aforizante” não existe sem a “enunciação textualizante”. 

O próprio princípio de um regime de enunciação aforizante colide, todavia, 
com o fato de que não existe nenhum enunciado que esteja fora de um texto. 
Certamente, poderíamos objetar que existem aforizações que não se inserem 
em textos. (...) Somos, pois, obrigados a admitir que há uma assimetria 
essencial entre os dois regimes de enunciação, aforizante e textualizante: a 
enunciação aforizante não entra na lógica do texto e do gênero do discurso, 
mas ela é inevitavelmente proferida em um texto. O que se deve, então, 
levar em conta é apenas a ‘pretensão’ vinculada à aforização, a de ser uma 
fala absoluta, sem contexto, mas convocada em um texto que, por natureza, 
não é absoluto. O essencial é, então, a relação mais ou menos tensa que se 
estabelece entre a aforização e o todo textual que a acolhe 
(MAINGUENEAU, 2010, p. 17-18, grifo no original, negritos nossos). 

Apresentamos, até aqui, as características de enunciados que almejam se tornar 

destacados, em outras palavras, produto da enunciação textualizante. Quando eles estão, de 

fato, destacados, temos aí a ocorrência da enunciação aforizante. Particularmente, neste 

trabalho, nos interessa apenas os enunciados destacados, ou seja, os que foram aforizados. A 

seguir, apresentamos a diferença desses dois tipos de enunciação e suas características. 

 

1.1 A Enunciação em Maingueneau 

 

Para Maingueneau (2010), a enunciação é composta de dois regimes opostos, que não 

se diferem quanto à dimensão, mas sim à ordem, a saber: a enunciação textualizante e a 

enunciação aforizante. Esta última é exclusiva de enunciados destacados. Elas se opõem em 

vários aspectos. Talvez, a primeira grande diferença entre esses tipos de enunciação é a 

relação de tamanho textual, onde o enunciado aforizante é igual ou menor do que o enunciado 

textualizante, ou seja, é possível haver um destacamento total de um enunciado-fonte, caso ele 

seja curto, ou um destacamento parcial, como ocorre na maioria dos casos.  

Enquanto na enunciação textualizante o locutor enuncia a um destinatário específico 

que é colocado em um mesmo plano enunciativo, “onde a responsabilidade do dizer é 

partilhada e negociada” (MAINGUENEAU, 2010, p.13), na enunciação aforizante o locutor 

enuncia a um auditório universal, “que não se reduz a um destinatário localmente 

especificado” e, portanto, “não há interação entre dois protagonistas colocados num mesmo 

plano” (MAINGUENEAU, 2010, p. 13). Sendo assim, na enunciação aforizante,  
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o locutor não é apreendido por tais ou tais facetas, mas em sua plenitude 
imaginária: não há ruptura entre uma instância fora da enunciação e uma 
instância que é um papel discursivo. É o próprio indivíduo que se exprime, 
além/aquém de todo papel, ‘ele mesmo’, de alguma forma 
(MAINGUENEAU, 2010, p. 13, grifo no original). 

Outra diferença é que há, na enunciação textualizante, uma rede de pensamentos 

organizados e articulados por meio das restrições de jogos de linguagem de diversas ordens, 

como argumentar, narrar, responder a uma pergunta, maldizer, etc. Já na enunciação 

aforizante, o enunciado pretende exprimir o pensamento de seu locutor, aquém de qualquer 

jogo de linguagem, ou seja, não há resposta, não há narração, há apenas o pensamento, o dito, 

a tese, a proposição, a afirmação soberana, etc. Ainda que uma aforização se apresente como 

uma pergunta, ela não exige uma resposta; diz-se que é uma “pergunta ‘retórica’” 

(MAINGUENEAU, 2014, p. 36, grifo no original).  

Além disso, na enunciação textualizante,  

os textos tendem a estratificar planos enunciativos: diferentes figuras do 
enunciador (por exemplo a autocorreção, a concessão...), diferentes ‘status’ 
polifônicos (citações...), diferentes planos de texto (primeiro plano/plano de 
fundo...), enunciados embreados e desembreados... Na enunciação 
aforizante, ao contrário, o enunciado tende à homogeneidade, sem 
mudanças de planos enunciativos (MAINGUENEAU, 2010, p. 14, grifo no 
original). 

Na enunciação textualizante, há uma forma implicada de subjetividade que varia 

segundo os suportes e modos de circulação, ou seja, ela se molda àquele tipo de escrita que o 

gênero de discurso impõe. Por outro lado, a enunciação aforizante é uma “forma de dizer 

puro, quase próxima de uma consciência” (MAINGUENEAU, 2010, p. 14). 

O texto excede a dimensão propriamente verbal: na forma escrita, ele 
compõe imagem (o que a tipografia manifesta), na forma oral, é um 
elemento num fluxo de comunicação (gestos, entonações, roupas...): a 
orquestra em que cada um toca sua parte. O enunciado aforizado, no 
entanto, não se desdobra para formar um quadro [frame]; ele contesta a 
inevitável espacialização da memória discursiva que cada texto constrói. 
Aliás, a aforização pretende escapar ao fluxo de comunicação, ser pura fala 
(MAINGUENEAU, 2010, p. 14). 

Por fim, enquanto a enunciação textualizante “resiste à apropriação por uma 

memória, a enunciação aforizante se dá imediatamente como memorável e memorizável 

(MAINGUENEAU, 2014, p. 28).  Por exemplo, os enunciados “Só se vê bem com o 

coração”, “O essencial é invisível para os olhos” e “Tu te tornas eternamente responsável por 

aquilo que cativas”, que circulam em diferentes contextos, são fragmentos da obra “Pequeno 
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Príncipe”, de Antoine de Saint-Exupéry. Se considerarmos a obra “Pequeno Príncipe” em sua 

integridade, temos aí um exemplo de enunciação textualizante. Pensando nas questões de 

correlação entre os locutores e alocutários e pensando no gênero relativo ao um certo tipo de 

discurso (um texto de literatura infanto-juvenil), existe um autor que enuncia para a imagem 

de leitor hipotético e, também, no interior da obra, dois personagens que dialogam entre si, a 

raposa e o pequeno príncipe.  

Considerando as características já apresentadas sobre sobreasseveração, podemos 

afirmar que esses fragmentos são fortemente sobreasseverados, ou seja, fortes candidatos ao 

destacamento. Porém, quando há o (re)emprego de algum desses trechos em outros 

contextos/cotextos, dizemos que esse enunciado foi destacado, que se trata de uma 

enunciação aforizante. Nela, o aforizador se (re)apropria desse fragmento de enunciado. “O 

aforizador é um enunciador que relativiza; com o ‘ethos’ de um homem autorizado, afirma 

valores para a coletividade. Ele não apenas ‘diz’, mas também ‘mostra que diz’” 

(MAINGUENEAU, 2014, p. 28, grifos no original). 

O ‘aforizador’ assume o ethos do locutor que está no alto, do indivíduo 
autorizado, em contato com uma Fonte transcendente. Ele é considerado 
como aquele que enuncia ‘sua’ verdade, que prescinde da negociação, que 
exprime uma totalidade vivida: seja uma doutrina ou uma concepção vaga da 
existência (MAINGUENEAU, 2010 p. 14, grifos no original). 

Nos explica Maingueneau (2010, p.13) que, “fundamentalmente monologal, a 

aforização tem como efeito centrar a enunciação no locutor”.  

Se a aforização implica um locutor que se situa como Sujeito de pleno 
direito, reciprocamente um Sujeito se manifesta como tal por sua capacidade 
de aforizar. Trata-se fundamentalmente de fazer coincidir ‘sujeito de 
enunciação’ e Sujeito no sentido ‘jurídico’ e ‘moral’: alguém se coloca como 
responsável, afirma valores e princípios perante o mundo, dirige-se a uma 
comunidade que está além dos alocutários empíricos que são seus 
destinatários. Na tradição filosófica, o Sujeito, o ‘sub-jectum’, está situado 
abaixo, ele é o que não varia, o que espaca à relatividade dos contextos; 
Sujeito pleno, o aforizador pode responder por aquilo que diz através da 
pluralidade de situações de comunicação. Disso vem sua ligação estreita com 
a juridicidade: quando se quer condenar por suas afirmações, em geral o que 
se condena não é o texto – sempre relativo a um contexto –, mas uma 
aforização ou conjunto de aforizações (MAINGUENEAU, 2010 p. 15, grifos 
no original). 

Em outra obra, Maingueneau (2014[2012]) defende que: 

O aforizador não é um simples enunciador, o suporte de operações 
referenciais e modais, mas o que poderíamos chamar de ‘subjectum’: ao 
mesmo tempo origem do ponto de vista expresso no enunciado e sujeito 
responsável, que se posiciona em meio a um conflito de valores. Nele 
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coincidem sujeito da enunciação e sujeito no sentido jurídico e moral, que 
afirma valores diante do mundo. Etimologicamente, o sujeito, ‘o sub-
jectum’, aquele que se situa abaixo, define-se como o que não varia: 
independentemente da diversidade de situações de comunicação e de 
momentos, ele está apto a responder pelo que diz. Quando a justiça decide 
condenar alguém por sua posições, não são, em geral, os textos, mas as 
aforizações que são visadas: não se pode insistir na culpa de um sujeito 
responsável a partir da relatividade de um gênero discursivo 
(MAINGUENEAU, 2014, p. 43, grifos no original). 

Além disso, como já vimos, há uma “detextualização” ao aforizar. Retomemos o nosso 

exemplo do “Pequeno Príncipe”, ao (re)empregar os fragmentos, o contexto do diálogo entre a 

raposa e um menino esvai-se. Ao desconectar a frase do contexto, seu sentido pode sofrer 

transformações. Vejamos um exemplo proposto pelo próprio Maingueneau (2010). 

A descontextualização das aforizações é acompanhada por uma opacificação 
do sentido, que exige um trabalho interpretativo. Quando a revista ‘Veja’ (3 
de setembro de 2003, p. 33), numa página dupla de enunciados destacados, 
insere a aforização seguinte, atribuída à cantora Preta Gil (filha de Gilberto 
Gil, então ministro da Cultura): ‘Eu me acho linda’, o leitor é compelido a 
atribuir a esse enunciado aparentemente trivial um sentido que vai além de 
seu sentido imediato. A interpretação assume a forma ‘dizendo X, o locutor 
implica Y’, onde Y é um enunciado genérico de valor deôntico: ‘Não se 
deve ter vergonha de ser gordo’, ‘Deve-se ter orgulho de ser negro’, ‘Não se 
deve esconder o fato de achar-se bonito’, ‘A filha de um ministro tem o 
direito de conduzir sua vida como bem entende’, ‘Não se deve esconder o 
corpo’, ‘A gente deve se amar’ etc. Certamente, não se trata de uma 
hermenêutica tão rica e institucionalizada quanto a que acompanha os textos 
filosóficos, religiosos ou literários, mas é uma verdadeira ‘atitude 
hermeneutica’ que leva os leitores ou os ouvintes a mobilizar certo número 
de estratégias interpretativas: partindo do postulado de que a aforização 
resulta de uma operação de destacamento que é pertinente, o leitor deve 
construir interpretações que permitam justificar essa pertinência. Pouco 
importa qual seja a interpretação que ele construa, o essencial é que ele 
postule um além do sentido imediato e aja de acordo. Fazendo isso, o 
destinatário é chamado a justificar, pela busca hermenêutica, a própria 
operação de destacamento: o fato de esse enunciado ser apresentado em um 
regime aforizante leva o destinatário a legitimar a totalidade do quadro 
[frame] situacional (MAINGUENEAU, 2010 p. 15, grifos no original). 

Observando as fórmulas filosóficas, Maingueneau (2008, p. 81) afirma que esse tipo 

de enunciado aforizado tem a particularidade de poder condensar “toda uma doutrina ou parte 

dela”. Há uma “condensação semântica” implícita. “É uma citação fadada a um 

‘desdobramento’, que a projeta sobre a doutrina da qual participa” (MAINGUENEAU, 2008, 

p. 81, grifo no original). Porém, a aforização não é uma propriedade exclusiva de fórmulas 

filosóficas, Maingueneau (2008, p. 82, grifo no original) diz que elas “são, de fato, a ponta 

visível do ‘iceberg’. Basta olhar a nosso redor para ver que os fenômenos semelhantes são 
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abundantes, em particular nas mídias”. Além de ser dotada de uma completude de sentido, 

uma mesma frase destacada, ou seja aforizada, pode ser (re)aplicada em diferentes situações 

comunicacionais, conforme veremos a seguir. 

 

1.1.1 Os Tipos de Destacamento 

 

O Gráfico 1, abaixo, revela como Maingueneau (2010) divide a enunciação, ou seja, 

em enunciação textualizante e em enunciação aforizante; essa última, por sua vez, é 

subdividida em dois tipos, conforme o tipo de destacamento: (i) “destacamento por 

natureza”, destacamento constitutivo; e (ii) “destacamento de um texto”, destacamento que 

se dá por extração. Isso porque, todo destacamento, consequentemente toda aforização, “é 

uma enunciação segunda, do já-dito” (MAINGUENEAU, 2014, p. 33). 

 

Gráfico 1. Tipos de enunciação 

 
 Fonte: Maingueneau (2010, p.13) 

 
 

O destacamento constitutivo “é o caso particularmente dos provérbios e de todas as 

fórmulas sentenciosas que por natureza não possuem contexto situacional nem contexto 

original” (MAINGUENEAU, 2010, p. 10, negrito nosso), ou seja, eles não se vinculam 

necessariamente a um contexto porque já “nascem destacados”, como os provérbios, adágios, 

slogans, etc. A esse tipo de destacamento, Maingueneau (2014) chamou de “aforização 

primária”. Já o destacamento de (uma parte de) um texto, segue uma lógica de citação, ou 

seja, há o destacamento de uma frase de seu texto-fonte que foi extraída e inserida em um 

novo texto, ou, ainda, empregada como título ou subtítulo naquele mesmo texto. A esse tipo 

de destacamento, Maingueneau (2014) chamou de “aforização secundária”.  
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Segundo Maingueneau (2014), 

as ‘aforizações primárias’ são desprovidas de texto-fonte. Seu sentido é uma 
espécie de instrução sobre as condições de emprego: ele delimita ‘a priori’ o 
tipo de contexto nos quais podem ser empregados, mesmo que 
evidentemente caiba ao locutor decidir se as condições para seu emprego 
estão satisfeitas (MAINGUENEAU, 2014, p. 30, grifos no original, negritos 
nossos). 

O autor traz o exemplo da aforização primária: “o fascismo não passará”. Esta 

aforização “se trata de um ‘slogan’ político e que seus locutores se consideram de esquerda; 

mas o fato de categorizar como ‘facista’ aquele ou aqueles que são denunciados decorre da 

apreciação de quem mobiliza esse ‘slogan’ em um lugar e em um momento dados” 

(MAINGUENEAU, 2014, p. 30, grifos no original).  

De acordo com Maingueneau (2014, p. 31), as aforizações secundárias, aquelas 

extraídas de outros textos, “são consideradas em dois contextos efetivos: um contexto-fonte e 

um contexto de recepção”. As aforizações secundárias 

apontam para um acontecimento enunciativo, situado no tempo e no espaço, 
referido a um locutor, seja ele lendário ou fictício, ou até mesmo não 
identificado. A aforização secundária é o traço de um ato de fala singular, ela 
se apoia em um sentido ‘comunicado’, com os implícitos que o destinatário 
pode calcular, apoiando-se em diversos componentes do contexto 
(MAINGUENEAU, 2014, p. 32, grifo no original). 

A aforização secundária faz parte de uma “lógica de discurso relatado em estilo 

direto” (MAINGUENEAU, 2014, p. 33) – falaremos mais sobre o discurso RED, em Ducrot 

(1987), no final da seção 2. Aquilo que é aforizado “é uma ‘fala’ autêntica, do significante ao 

significado, uma ‘voz’ singular que diz ‘aquelas palavras’ ” (MAINGUENEAU, 2014, p. 33, 

grifos no original). Maingueneau (2014) nos lembra que a aforização não se confunde com 

um caso de uma mera citação; vejamos:  

A aforização não se apresenta como um fragmento de texto, mas como um 
enunciado autossuficiente, situado ao mesmo tempo ‘no’ texto em que está 
inserido e ‘fora’ de qualquer texto. Enquanto as citações em estilo direto 
podem variar em tamanho (de uma palavra a um texto inteiro) e conservar 
algumas características do texto-fonte, a lógica da aforização é a de apagar 
tanto as marcas de inscrição num ambiente textual quanto seu pertencimento 
a um gênero de discurso. Ela se apresenta tendo sido proferida em outra cena 
(MAINGUENEAU, 2014, p. 40). 

Maingueneau (2014) dissertou acerca da relação de co-presença entre a aforização 

secundária e o seu texto-fonte correspondente. Maingueneau (2014, p. 18, grifos no original) 

distinguiu, portanto, o destacamento “por extração” em dois tipos: “um destacamento 
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‘forte’, que implica uma separação do texto-fonte, e um destacamento ‘fraco’, caso em que a 

frase destacada fica contígua ao texto-fonte”. Podemos dizer, resumidamente, que “quando há 

destacamento ‘forte’, em regra geral, o texto-fonte não é acessível ao leitor ou ouvinte” 

(MAINGUENEAU, 2014, p. 19, grifos no original).  

Além disso, ao ser (re)contextualizada, uma aforização proveniente do 

destacamento de um texto-fonte pode ser “deformada”, “mal-encaixada” ou, ainda, sofrer 

“deslizamento de sentidos”. Há também um caso particular de aforizações secundárias que 

são as coletâneas de frases célebres, onde diversas aforizações são selecionadas e organizadas 

em uma obra. Além disso, como nos alerta Maingueneau (2014, p. 32), “muito 

frequentemente as coletâneas não se contentam em citar aforizações: elas parafraseiam, para 

restituir o sentido que se supõe que casa uma pode transmitir”.  

Uma das diferenças entre as aforizações primárias e secundárias é que “quando se 

trata de aforizações primárias não se espera que nenhum locutor portador de um nome 

próprio preceda a aforização. Mas quando a aforização é destacada de um texto, o mesmo 

não ocorre. (...) O aforizador secundário pode, no entanto, ser anônimo” (MAINGUENEAU, 

2014, p. 37, grifos nossos).  

Geralmente, as aforizações presentes na mídia referem-se a personalidades públicas ou 

famosas. Mas, também,  

podem ser aforizadores todos aqueles cuja fala, num momento e num lugar 
determinados, é tomada como algo que parece importar, em particular 
aqueles, vítimas ou testemunhas, que participam de acontecimentos 
marcantes. De maneira performática, o ato mesmo de conferir a um 
indivíduo o estatuto de aforizador destaca-o da multidão e converte-o em 
autoridade, ainda que efêmera (MAINGUENEAU, 2014, p. 38). 

É o que acontece, por exemplo, em situações de “fala povo” ou “povo fala”, no 

discurso jornalístico, quando a população é dotada de uma posição de autoridade ao ser 

destacada em meio a uma multidão.   

Na realidade, o aforizador ideal é o aforizador morto e memorável. Voz 
vinda de outra dimensão, o morto não mais enuncia numa situação de 
comunicação particular; ele fala a todos, ele diz, de forma absoluta, a partir 
de um corpo glorioso desvinculado da contingência das situações da fala. 
Todo morto memorável deixa falas memoráveis e, essencialmente, uma 
quantidade significativa de aforizações (MAINGUENEAU, 2014, p. 38). 

Contudo, essa divisão entre aforização primária e secundária é menos estanque do 

que parece. A esse respeito, Maingueneau (2014) afirma que: 
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Essa distinção entre aforizações ‘primárias’ e ‘secundárias’ não repousa 
sobre critérios estritamente históricos. Sabe-se, por exemplo, que certo 
número de provérbios foram, na realidade, destacados de um texto (...). 
Segundo os contextos, uma mesma frase poderá funcionar ora como 
aforização primária, ora como aforização secundária, destacada 
(MAINGUENEAU, 2014, p. 28, grifos no original, negritos nossos). 

Sendo assim, dependendo do contexto em que foi empregado o destacamento, uma 

mesma aforização tem o potencial de ser ora primária, ora secundária.  

 

1.2 Questões específicas em Maingueneau 

 

O uso do termo frase “sem texto”, na obra de Maingueneau (2014) apresenta uma 

outra característica que precisamos comentar; trata-se da noção de “frase”. Até aqui, toda a 

perspectiva teórica apresentada funciona para as frases constituídas de ao menos um verbo. 

Porém, Maingueneau (2014) se pergunta se as mesmas características da aforização podem 

ser aplicadas a um grupo nominal. Sobre esse assunto, ele disserta a partir de comentários 

feitos por, ao que nos parece, críticos literários: 

Reencontramos aqui a problemática das frases com predicado não-verbal, 
isto é, nominal (com substantivo, adjetivo), pronominal, adverbial ou 
preposicional. Por exemplo: ‘Este livro é emocionante!, Felizes os pobres!’. 
Os dois grupos nominais são interpretados pelo leitor como predicados cujo 
sujeito implícito, suporte da predicação, deve ser buscado no contexto 
imediato. O leitor é, assim, levado a selecionar como suporte o romance cujo 
título está localizado logo acima. Acontece até de a predicação ter como 
suporte não o livro, mas o tema do livro ou do filme (MAINGUENEAU, 
2014, p. 54). 

Eis aí um problema, pois a ilusão constitutiva da aforização se dissipa, já que “a 

aforização canônica simula dar a ver ou ouvir a fala do aforizador propriamente dita” 

(MAINGUENEAU, 2014, p. 54). A esses casos, Maingueneau (2014, p. 54) prefere chamar 

de “aforização-eco”, na qual “a frase não verbal se apresenta como traço de uma aforização 

prévia completa, que, na realidade, é constituída por essa própria remissão”. Além disso, “há 

uma enorme divergência entre a lógica da aforização, que institui enunciados autônomos, e a 

lógica do grupo nominal com sujeito implícito, que inscreve o enunciado no seu contexto, no 

qual se encontra o suporte implícito da predicação” (MAINGUENEAU, 2014, p. 55). 

Sendo assim, diferente da 

tradição escolar que nos ensina que há ‘frases simples’, com um único 
verbo, e ‘frases complexas’, que integram orações subordinadas, e/ou 
coordenadas, (...) somos obrigados a nos orientar por definições variáveis da 
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frase, em função do tipo de produção verbal considerada, do quadro teórico 
adotado e do objetivo da análise. De qualquer forma, de nada serve dar uma 
definição sintática positiva da aforização. Apenas uma definição negativa é 
operatória, e ela não é de caráter estritamente sintático: fundamentalmente, o 
que caracteriza a aforização é a recusa em entrar na lógica do texto e do 
gênero do discurso. Ela deve aparecer como a expressão de sujeito que se 
expressa fora de qualquer genericidade. Daí a tendência, na escrita, de não 
pontuar as aforizações como se pontuaria a ‘mesma’ sequência num texto 
(MAINGUENEAU, 2014, p. 55, grifos no original, negrito nossos). 

Para Maingueneau (2014, p. 58), “a ‘frase’ não é uma unidade sintática, mas uma 

unidade de comunicação, apresentada como escapando à ordem da textualidade e da 

generacidade”. Uma outra questão elencada por Maingueneau (2014, p. 56) diz respeito à 

transcrição de frases justapostas, na qual o aforizador opta por separar as orações por um sinal 

de pontuação fraco, como a vírgula (,), ao invés de um ponto (.) ou ponto e vírgula (;). “Na 

falta de normas específicas sobre essa questão, o transcritor tende a privilegiar a vírgula, no 

intuito de se adequar melhor às coerções da aforização”11.  

Maingueneau (2014) afirma ainda que as aforizações têm sido chamadas pela mídia 

contemporânea, talvez a francesa, de “pequena frase” (no Brasil, utilizamos o termo “frase da 

semana” ou “eles disseram”). De acordo com Maingeneau (2014, p. 57, grifos no original), “a 

pequena frase” não corresponde a uma frase de tamanho pequeno, ou seja,  

A ‘frase pequena’ não é uma frase curta, mas, sobretudo, uma sequência que, 
ao mesmo tempo, seria e não seria uma frase. É, no nosso entendimento, 
uma maneira de expressar a especificidade da aforização, que, é bem 
verdade, converge para a categoria frástica, mas, por outro lado, também se 
define por propriedades pragmáticas específicas (MAINGUENEAU, 2014, 
p. 57, grifos no original). 

Maingueneau (2014, p. 61) também considera que, do ponto de vista enunciativo, as 

aforizações mobilizam duas estratégias muito diferentes, a saber: (i) desinvestimento 

subjetivo, e; (ii) superinvestimento subjetivo.  

No desinvestimento, o aforizador profere generalizações. Aparece aqui, 
novamente, o que comumente se chama de enunciados sentenciosos. Por 
exemplo: ‘O hospital não é uma empresa’; ‘Nossa consciência pode tanto ser 
nossa amiga quanto nossa pior inimiga’; ‘A infância é o paraíso perdido da 
humanidade’; ‘Nada é mais difícil de alcançar do que a simplicidade’ etc. No 
superinvestimento, ao contrário, assiste-se à multiplicação das marcas de 
responsabilização modal e de remissão à situação de enunciação: ‘Eu espero 
que Gaël ganhe o próximo jogo’; ‘O ambiente é ótimo’; ‘Steve é um 
exemplo’; ‘Isso me mata’; ‘Nós queremos explorar centrais nucleares’ etc. 
(MAINGUENEAU, 2014, p. 61-62, grifos no original, negritos nossos). 

                                                
11 Nas ocorrências neste trabalho, optamos por utilizar o travessão (–) como elemento separador de fragmento de frases, 
quando eles ocorrem. 
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Além disso, Maingueneau (2014) propõe uma listagem de índices que orientam um 

diagnóstico de aforização mais ou menos forte, a saber: 

[i] – ‘Índices textuais’: o caso mais favorável é quando a citação se reduz a 
uma única frase. Se ela é constituída de várias frases, uma delas pode estar 
separada do resto da citação, sobretudo por um inciso. A justaposição de 
aforizações permite, ainda, desconfigurar as coerções da textualização.  
[ii] – ‘Índices lexicais’: o significado do verbo introdutor facilita ou se opõe 
a uma interpretação aforizante da frase que segue. 
[iii] – ‘Índices aspectuais’: o caráter genérico do enunciado dessingulariza a 
enunciação citada e a orienta para a aforização. 
[iv] – ‘Índices sintáticos e prosódicos’: construções simétricas, em 
quiasmo... 
[v] – ‘Índices semânticos’: presença de tropos (metáfora, paradoxo...) que 
provocam uma condensação cognitiva e, ao mesmo tempo, desencadeiam 
uma atividade hermenêutica (MAINGUENEAU, 2014, p. 68, grifos no 
original). 

Maingueneau (2014) buscou definir também os tipos de aforização. Para 

Maingueneau (2014, p. 59), não existe aforização “pura”, ou seja, “uma aforização pertence 

necessariamente a um tipo, e, por esse pertencimento, ela sofre coerções”. Ele cita o seguinte 

exemplo: quando um jornalista busca uma aforização para compor o título de uma matéria, 

essa aforização deve se submeter às restrições específicas de títulos jornalísticos. 

Uma outra questão é que, em alguns casos, a figura do aforizador se cruza com a do 

hiperenunciador, que diz respeito aos casos em que o autor não é especificado. Maingueneau 

(2014) caracterizou esse fenômeno como “particitação”, ou seja, uma palavra valise que 

mistura “participação” e “citação”. As características da “particitação” são: 

[i] O enunciado citado é memorizável e autônomo, por natureza ou por 
destacamento de um texto. [ii] Pretende ser reconhecido como citação pelos 
destinatários, sem que o locutor citante indique sua fonte, e mesmo sem que 
ele afirme estar efetuando uma citação com ajuda de um verbo ‘dicendi’ 
introdutor, de uma incisa etc. O caráter de citação é marcado apenas por um 
desnível interno à enunciação que pode ser marcado no plano gráfico, 
fonético, paralinguístico. O enunciado citado é apresentado em seu 
significante, em uma lódiga do discurso direto, mas levada ao extremo: não 
basta simular uma enunciação outra, como é frequentemente o caso no 
discurso direto; é preciso recuperar o próprio significante. (...) A necessidade 
de recuperar o significante está evidentemente ligada ao fato de que não há 
indicação da fonte da fala relatada. [iii] Pertence a um ‘thesaurus’ verbal de 
contornos vagos, indissociável de uma comunidade que, precisamente, se 
define de forma privilegiada pela partilha de tal ‘thesaurus’. Por sua 
enunciação, o locutor citante pressupõe pragmaticamente que ele próprio e 
seu alocutário são membros dessa comunidade, que são tomados numa 
relação de tipo especular: o locutor cita o que poderia/deveria ser dito pelo 
alocutário e, depois, por qualquer membro da comunidade que age de 
maneira plenamente conforme a este pertencimento. [iv] Esse ‘thesaurus’ e a 
comunidade correspondente implicam um ‘hiperenunciador’, que lhes dá sua 
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unidade e cuja autoridade garante ao menos a verdade ao enunciado – no 
sentido estrito de uma adequação a um estado de coisas do mundo – e mais 
sua validade, sua adequação aos valores, aos fundamentos de uma 
coletividade (MAINGUENEAU, 2014, p. 69-70, grifos no original). 

Sendo assim, como nos explica Maingueneau (2014), as aforizações se apresentam 

como candidatas ideais à “particitação”. Cabe ao leitor perceber a “particitação”, já que “o 

locutor coloca o leitor na posição de membro da comunidade que partilha o mesmo 

‘thesaurus’” (MAINGUENEAU, 2014, p. 71, grifo no original). Após as questões específicas 

na perspectiva teórica de Maingueneau, passamos às tipificações e categorizações da 

enunciação aforizante, ou seja, enunciados que foram destacados. 

 

1.3 Os tipos de Aforização: primária e secundária 

 

Como vimos, Maingueneau (2014) divide a enunciação aforizante em primárias e 

secundárias. Como exemplos de aforizações primárias, Maingueneau (2014) faz referências a 

cinco tipos, a saber: [i] provérbios, [ii] adágio jurídico, [iii] slogans de um grupo, [iv] slogans 

comerciais, [v] escrituras. Vejamos como se comporta cada um desses tipos, antes de 

voltarmos às aforizações secundárias. 

Os provérbios é a particitação que chama mais a atenção, já que “o provérbio implica 

um tipo de ‘autorreferência’, dado que constitui uma classe particular de enunciados 

generalizantes” (MAINGUENEAU, 2014, p. 71, grifo no original). Citando Ali Bouacha, 

autor do texto “Énonciation, argumentation et discours: le cas de la généralisation” publicado 

pela SEMEN nº 8 em 1993, Maingueneau (2014, p. 72) considera que um provérbio é 

“concebido para ser repetido”; é “construído para obter a adesão do outro”; “não remete a um 

discurso sem sujeitos, mas, ao contrário, a um discurso de todos os sujeitos”; e que, nele, “o 

locutor abandona voluntariamente sua voz e toma outra emprestada para proferir um 

segmento de fala que não lhe pertence propriamente, que ele apenas cita”. Para identificá-lo, 

Maingueneau (2014) afirma que o provérbio pertence tanto a um “thesaurus” compartilhado 

como possui propriedades linguísticas específicas, como o uso do presente genérico (ou 

ausência de forma verbal), o uso de grupos nominais que se referem a uma classe e/ou o 

recurso constante aos tropos. Maingueneau (2014, p. 72) traz os conceitos de Jakobson e nos 

lembra que o provérbio é breve e pode ser acompanhado por “simetrias silábicas ou acentuais, 

que reforçam, e que enfatizam simetrias de ordem semântica”, fazendo com que esse tipo de 

enunciado, fechado sobre si, seja facilmente memorizável. 
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No adágio jurídico, assim como na aforização proverbial, o locutor também invoca 

um hiperenunciador, porém, neste caso, o Direito e/ou membros da mesma comunidade de 

experiência. Enquanto “para o provérbio, essa comunidade é de ordem cultural, para o adágio 

é de ordem profissional”. Maingueneau (2014) lembra que os fenômenos de adágios jurídicos 

também podem ocorrer em outras profissões, como entre os agricultores ou os operadores de 

bolsa. De qualquer forma, os adágios jurídicos “não têm outro fiador a não ser o 

hiperenunciador, que se supõe encarnar uma experiência coletiva da prática da justiça, 

enraizada em uma tradição plurissecular” (MAINGUENEAU, 2014, p. 74).  

Os slogans de um grupo permitem “a fusão imaginária dos indivíduos num 

enunciador coletivo que, por meio das enunciações, institui e confirma o pertencimento de 

cada um ao grupo, que não se reduz aos indivíduos que o constituem num momento dado” 

(MAINGUENEAU, 2014, p. 74). Ou seja, Maingueneau (2014) traz o exemplo de um slogan 

de um grupo, no qual os locutores empíricos são os indivíduos que compõem esse grupo; o 

ator coletivo é um partido, um conjunto de manifestantes, um sindicato, uma associação, uma 

ONG; e, o hiperenunciador é “os trabalhadores”, “as ruas”, “a esquerda”, “a ecologia”, “o 

país”, “a nação”, etc. Sobre o slogan militante, Maingueneau (2014, p. 75, grifos no original) 

defende que é um exemplo paradigmático pois o slogan “se repete de um lugar a outro e é 

indefinidamente repetido por aqueles que o gritam. Ele implica, além disso, um ‘ethos’ que 

mostra o engajamento da pessoa toda. O ‘nós’ que o sustenta supõe uma fronteira com o 

hostil”. São enunciados produzidos por um coletivo “que têm alguma estabilidade” 

(MAINGUENEAU, 2014, p. 75).  

No caso de um grupo transitório, estamos lidando com uma comunidade ‘hic 
et nunc’ [neste exato instante e local] que a enunciação do ‘slogan’ tem 
precisamente por função unir. Em uma manifestação que reúne uma 
população heterogênea em torno de uma questão de atualidade, o ‘slogan’ 
não tem outro suporte além do próprio grupo que está em vias de enunciá-lo. 
A comunidade transitória fabrica um ‘thesaurus’ conjuntural (os ‘slogans’ 
copresentes no espaço-tempo dessa manifestação), que mistura ‘slogans’ de 
circunstâncias e outros que passam de uma manifestação a outra 
(MAINGUENEAU, 2014, p. 76, grifos no original). 

A existência de um hiperenunciador inscrito em um dado espaço de uma 

manifestação é a diferença entre os slogans de um grupo com a aforização proverbial, que 

permanece estável, da “sabedoria das nações”, nos termos de Maingueneau (2014). Em 

princípio, Maingueneau (2014, p. 76) prefere categorizar os slogans de grupos como 

aforização primária e não secundária, “mas, em certos casos, essa distinção pode ser 
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embalhadada [sic]”, como nos casos em que esses slogans de grupos são destacados de outros 

textos prévios. 

Os slogans comerciais são tratados em outra categoria porque dizem respeito a uma 

marca e ao grupo de consumidores dessa marca. Há um discurso da própria marca no qual “os 

valores atribuídos a este hiperenunciador não podem mascarar totalmente as finalidades 

puramente mercantis que são sua condição de existência” (MAINGUENEAU, 2014, p. 77-

78). O slogan comercial “sonha ser um elemento de um ‘thesaurus’ da comunidade 

linguística” (MAINGUENEAU, 2014, p. 78, grifo no original). No Brasil, podemos citar 

alguns exemplos: “Existem coisas que o dinheiro não compra. Para todas as outras existe 

Mastercard”, “BomBril: 1001 utilidades”, “Tem coisas que só a Philco faz por você”, “Não é 

assim (nenh)uma Brastemp, mas X”, “O tempo passa, o tempo voa, e a Poupança Bamerindus 

continua numa boa” e “O primeiro Valisère, a gente nunca esquece”. 

Por fim, há as escrituras, textos em grego ou latim nos quais não aparecem os autores 

e, também, textos provenientes de uma religião, que estão reunidos em um só livro, como a 

Bíblia, no cristianismo, ou o Corão, no islamismo. Sobre esse assunto, Maingueneau (2014) 

explica que: 

A Bíblia, sabemos, não é uma obra homogênea, mas sim ‘corpus’ de textos 
de autores anônimos ou míticos que provêm de gêneros de discurso muito 
diferentes (narrativa histórica, mito, poema, provérbio, coletânea de leis...), 
escritos em lugares e em épocas distintos. Mas, para os membros da 
comunidade de crentes, os múltiplos autores dos textos da Escritura não 
passam de intérpretes do único verdadeiro Autor (‘o Espírito de Deus’, ‘O 
Espírito Santo’), hiperenunciador que os inspira e se torna fiador do conjunto 
dos textos, indiferente à diversidade dos gêneros e das épocas. Sem esse 
postulado, é toda a hermenêutica religiosa que desabaria, pois não se poderia 
mais esclarecer um fragmento da Escritura por meio de outro 
(MAINGUENEAU, 2014, p. 81, grifos no original). 

Passamos, agora, a mostrar como Maingueneau (2014) classificou as aforizações 

secundárias, ou seja, aquelas provenientes de destacamento de um texto, cujo fragmento foi 

extraído. Maingueneau (2014), amparado pelo texto “La citation et ses autres” de Vouilloux, 

afirma que 

como qualquer citação, por um lado, ela [a aforização secundária] obedece a 
um modo de ‘funcionamento’ do qual a linguística, a semiótica, a pragmática 
e a lógica têm vocação para dar conta; por outro lado, ela participa de um 
conjunto de ‘práticas’ que podem ser qualificadas, na falta de um termo 
melhor, de ‘culturais’, na medida em que envolvem atores (quem cita?), 
objetos (o que se cita?), situações (onde e quando se cita?), motivações (por 
que se cita?) que conferem à citação ‘status’, funções e valores muito 
variáveis, tanto em sincronia quanto em diacronia (MAINGUENEAU, 2014, 
p. 83, grifos no original). 
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Como exemplo de aforizações secundárias, Maingueneau (2014) traz as coletâneas 

de frases: as frases em edifícios, frases em tumbas, frases em imagens piedosas, frases 

ilustradas por gravuras, frases em citações de dissertação, citações em discursos oficiais, etc.  

De modo particular, Maingueneau (2014) definiu as propriedades das aforizações 

secundárias, ou seja, aquelas destacadas de textos: 

[i] – As aforizações que têm uma grande circulação: elas devem ter (ou 
assumir) uma ‘boa forma’ para atingir a condição de fórmulas 
indefinidamente repetidas. Elas tendem, naturalmente, a se encerrar em 
formatos sintáticos elementares. (...). [ii] – As aforizações pontualmente 
destacadas de um texto e que se mantêm na esfera da escrita: elas não são 
destinadas a ser memorizadas e sua formatação sintática pode ser muito 
menos pregnante (MAINGUENEAU, 2014, p. 58). 

Na mesma obra, Maingueneau (2014) também definiu as características de uma 

enunciação aforizante secundária, da seguinte forma: 

[i] – ela não está sujeita ao gênero de discurso; [ii] – ela se destina não a um 
alocutário específico, mas a um auditório que está em outro plano; [iii] – ela 
(re)apresenta uma enunciação anterior, pela intervenção de um terceiro que 
converte o locutor original em uma instância – o aforizador – que é o 
produto da operação do destacamento enunciativo. Enunciação de uma 
subjetividade que é dada como soberana, a aforização é, assim, 
paradoxalmente, dominada por um agenciador invisível: sua fala deve ser 
‘retomada’ para poder ser plenamente ‘dita’ (MAINGUENEAU, 2014, p. 
179-180). 

Porém, as aforizações secundárias podem ainda “desaparecer” quando são destacadas 

e, também, entrar na memória coletiva de uma comunidade, mais ou menos vasta – como 

vimos que pode ocorrer no slogan militante, por exemplo.  

Ainda em tempo, é preciso também ressaltar que, segundo Maingueneau (2014), 

O desenvolvimento recente de uma configuração que associa estreitamente 
mídia impressa, rádio, televisão, internet e telefonia móvel permite usar em 
nível inigualável o destacamento e a circulação das aforizações. Certo 
número delas é assim tomado em um processo de tipo pandêmico: durante 
um período curto, vemo-las circular com uma frequência muito elevada 
simultaneamente em todas as mídias. Seus ‘status’ são bastante diferentes: 
títulos de artigos ou de páginas de internet, frases que circulam em barra de 
notícias na parte de baixo da tela de um canal de informação televisiva, 
mensagens de Twitter, títulos de vídeo no YouTube, etc. Certo número se 
propaga imediatamente no mundo inteiro. (...) Elas se tornam assunto de 
comentários infindáveis: conversas de corredor, fóruns, ‘talk-shows’, painéis 
de leitores... antes de desaparecerem, substituídas por outras. Podemos falar 
aqui de um fenômeno de ‘panaforização’, termo que combina ‘aforização’ e 
o ‘pan-’ de pandemia (MAINGUENEAU, 2014, p. 100, grifos no original). 
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Para Maingueneau (2014, p. 103, grifo no original), quando se trata de panaforização, 

mesmo que haja um esforço de “voltar à fonte” para que as aforizações célebres estejam 

vinculados ao seu contexto, ninguém pode “impedir as aforizações consagradas de funcionar 

de maneira autônoma”, ou seja, “ninguém pode ir contra a lógica da enunciação aforizante, 

que, mesmo quando não é apócrifa e o enunciado é exato, é, por natureza, submissa a uma 

economia própria: seu sentido ‘flutua’, disponível aos investimentos [d]os mais variados”. 

A partir desta seção, optamos por utilizar o termo “frase destacada” para nos referir às 

enunciações aforizantes. Conforme já apontamos, Maingueneau (2014) vê com certa 

preocupação o uso do termo aforização porque diz o autor não ter uma definição melhor. 

Sendo assim, apoiamo-nos na definição de um texto anterior no qual Maingueneau (2010, p. 

12, grifos no original) afirma que “os enunciados destacados decorrem de um regime de 

enunciação específico, que propusemos chamar de ‘enunciação aforizante’”. Neste trabalho, 

portanto, optamos por utilizar o conceito mais amplo de “frase destacada”, ou seja, não se 

trata de frases que foram aspeadas ou negritadas, mas sim são “frases sem texto”, ou seja, 

“detextualizadas”. 
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2 A montagem do córpus 

 

Toda reflexão sobre um meio [suporte] qualquer de 
expressão deve se colocar a questão fundamental da 
relação específica existente entre o referente externo 
e a mensagem produzida por esse meio. Trata-se da 
questão dos modos de representação do real ou, se 
quisermos, da questão do realismo (DUBOIS, 1998, 
p. 25). 

 

Neste trabalho, como já dito, analisamos especificamente as frases destacadas em 

cartazes e banners de manifestações populares que integram as fotografias publicadas na 

imprensa. Nosso objetivo, nesta seção, é apresentar como se deu a montagem do córpus, 

descrevendo as etapas e os critérios de seleção e de exclusão que adotamos por causa da 

diversidade de frases destacadas presentes em imagens do discurso jornalístico, lembrando 

que a ideia original era justamente a de analisar frases aforizadas em imagens desse tipo de 

discurso. Conforme veremos ainda nesta seção, essa alternativa não se revelou produtiva, 

dada a heterogeneidade com a qual nos deparamos. Esta seção tem, portanto, por finalidade, 

apresentar os diversos tipos de “frases sem texto” presentes em suporte imagético no discurso 

jornalístico, registrando uma proposta rudimentar de classificá-las, o que fizemos a fim de 

organizar um córpus que fosse suficientemente homogêneo para que pudéssemos encontrar 

algumas das regularidades que o particularizam, diferenciando, assim, as frases destacadas 

selecionadas das que já foram analisadas anteriormente. Além disso, mais ao final da seção, 

delineamos nossa tese de “duplo destacamento” ou “destacamento em dois níveis”  

Metodologicamente, a primeira questão que devemos esclarecer diz respeito a opção 

que fizemos pelo jornal impresso e não por outras mídias, como a televisão ou a internet. A 

escolha deveu-se porque o jornal impresso tem a característica de ser mais duradouro e 

palpável, diferente das mídias audiovisuais e eletrônicas, no qual o conteúdo é mais efêmero e 

fluido. Na internet, por exemplo, em um dado momento, as publicações estão disponíveis em 

um endereço e, em alguns segundos depois, o link esvai-se, o que faz com que a publicação se 

perca por completo. Por outro lado, o jornalismo impresso tem uma periodicidade regular e é 

facilmente colecionável, sendo possível realizar a coleta completa do material a ser analisado 

sem correr o risco de perder uma amostra. 
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Feita essa primeira escolha, foi então que nos esbarramos com a questão de qual jornal 

impresso escolher. Ao invés de pesquisar diferentes jornais impressos brasileiros, optamos por 

escolher apenas uma fonte: o jornal Folha de S. Paulo (FSP, doravante). Elegemos essa fonte 

por se tratar do jornal impresso diário, do tipo “premium” (não-popular), de maior circulação 

no Brasil, segundo o IVC (2014). 

Além disso, a prática jornalística da FSP é referência no cânone jornalístico nacional. 

Tanto a academia como o mercado utilizam o “Manual de Redação da Folha de S. Paulo” 

como norteador da escrita e da prática jornalística. Para se ter uma ideia, em 2010, a FSP 

publicou a 15ª edição do seu manual de redação (FOLHA DE S. PAULO, 2010). Outros 

veículos de comunicação também criaram seus próprios manuais de redação, mas eles não 

atingem a mesma popularidade que o da FSP.  

Esses são apenas alguns pontos para justificar a escolha deste jornal impresso e não de 

outro. Soma-se a isso o fato de que a FSP é reconhecida internacionalmente. Por exemplo, o 

Wikileaks12 negociou com a FSP para ser o jornal porta-voz no Brasil, após ter fechado 

exclusividade com cinco órgãos de imprensa, todos do hemisfério norte, a saber: o jornal 

americano "The New York Times", o inglês "The Guardian", o francês "Le Monde", o 

espanhol "El País" e a revista alemã "Der Spiegel".  

Além disso, a FSP disponibiliza gratuitamente o acervo digital dos exemplares 

impressos, no endereço <http://acervo.folha.uol.com.br>, o que facilita muito a coleta dos 

dados. Como o acervo em questão disponibiliza uma quantidade muito grande de exemplares, 

sentimos a necessidade de realizamos um novo recorte, desta vez de natureza temporal. Sendo 

assim, selecionamos apenas as edições publicadas em 2013, ano que ficou conhecido como o 

início de uma série de manifestações populares no Brasil, como as “Jornadas de Junho de 

2013”13, conforme relata Figueredeo (2014):  

A sociedade brasileira nunca tinha protagonizado ou presenciado um 
movimento tão extraordinário, surpreendente, expressivo, intenso e vencedor 
como as manifestações de junho de 2013. Em pouco dias, a mobilização dos 
jovens acuou a presidente da República, embolou a sucessão presidencial, 
tirou a empáfia dos governantes, obrigou prefeitos a cancelar o aumento na 
tarifa dos transportes públicos, derrubou substancialmente o índice de 
credibilidade das instituições, confundiu analistas, colocou em dúvida a 
suposta onisciência do marqueteiro-mor de Brasília, criou embaraços entre 
ministros, fez o Congresso votar matérias que estavam repousando nos 
escaninhos havia tempos, estimulou a torcida a cantar a pleno pulmões o 
Hino Nacional nos jogos da Seleção na Copa das Confederações, colocou o 

                                                
12 WikiLeaks é uma organização sem fins lucrativos que divulga gratuitamente documentos, fotos e informações 
confidenciais sobre assuntos sensíveis, a partir de fontes anônimas que “vazam” (leak, em inglês) esses arquivos. 
13 Explicaremos a importância das “Jornadas de Junho de 2013” ou “Manifestações de Junho de 2013” na seção 3. 
Percebemos que há diferentes nomenclaturas para o mesmo tipo de protesto, considerado histórico. 
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Brasil nas manchetes internacionais, assustou a polícia e instruiu, pelo 
menos por algumas semanas, a sociedade no comando no Estado. Visto em 
perspectiva, trata-se de um acontecimento excepcionalmente único 
(FIGUEREDO, 2014, p. 23). 

O contexto das manifestações de Junho de 2013 é melhor abordado na seção 3. Por 

enquanto, continuamos no nosso intuito de mostrar mais detalhadamente o processo de 

composição do córpus. A seguir, apresentamos as soluções que adotamos na tentativa de 

recortar um conjunto de frases destacadas (ou seja, aforizadas) que fosse homogêneo o 

suficiente para pudéssemos verificar as regularidades desse tipo de frase, quando presente em 

imagens. 

 

2.1 A heterogeneidade das frases destacadas presentes em imagens 
publicadas pelo discurso jornalístico 

 

Considerando as noções de destacamento propostas por Maingueneau, como já 

explicadas na seção 1, notamos que o discurso jornalístico impresso oferece aos que se 

interessam pelo tema das aforizações um conjunto bastante heterogêneo de possibilidades de 

coleta amostral, principalmente quando se trata de frases destacadas em imagens.  

Abaixo, é possível verificar que há vários tipos de imagens com frases destacadas no 

discurso jornalístico impresso. A primeira diferença que notamos é que as frases podem estar 

sobrepostas à imagem, conforme a Figura 1, com o título “A Polêmica veste branco”; ou 

ainda participar da composição da imagem, como melhor verificado na Figura 2, onde os 

manifestantes seguram placas com algumas frases como, “Nós não temos nada a esconder”, 

“Estou aqui me expondo”, “EU APOIO o voto aberto”, “O que o Senado esconde? 

#votoabertojá”: 
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Figura 1. Exemplo de frase destacada sobreposta à imagem 

  
Fonte: FSP 13-14/07/2013 – Folha 10 

 

Figura 2. Exemplo de frases destacadas que compõem à imagem 

 
Fonte: FSP 19/09/2013 – C10 

 

As frases destacadas sobrepostas às imagens são mais frequentes em “abres”, ou seja, 

nas “capas” dos cadernos, conforme a Figura 3; ou na abertura de matérias que começam na 

capa e continuam dentro do caderno, como na Figura 4, onde o título extrapola o quadro 

fotográfico e encobre parte do nome do caderno “Ilustrada”, promovendo um efeito 3D com a 

sobreposição de elementos em diferentes camadas. Nesses dois casos, o título não está em 

condição de superioridade à imagem, havendo, portanto, uma equivalência entre título e 

imagem. Ao invés de apenas o título “abrir” a reportagem, a imagem também assume tal 
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função, pelo fato do título estar fundido com a imagem. Geralmente, as matérias mais curtas 

não utilizam tal recurso, contudo encontramos alguns casos assim, como é possível verificar 

na Figura 5.  

Figura 3. Exemplo de frase destacada sobreposta à imagem em capa 

 
Fonte: FSP 04/06/2013 – Equilíbrio CAPA 

 
Figura 4. Exemplo de frase destacada sobreposta à imagem em abre de reportagem 

 
Fonte: FSP 02/06/2013 – C1 
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Figura 5. Exemplo de frase destacada sobreposta à imagem em matéria 

 
Fonte: FSP 02/06/2013 – D6 

 

Por outro lado, as frases destacadas que fazem parte das imagens constituem um 

conjunto bastante heterogêneo, dados os vários gêneros que fazem uso de imagens com frases 

destacadas. Assim, podemos encontrar frases destacadas que compõem as imagens em 

charges, tiras (quadrinhos), cartuns, pôsteres, diagramações, ilustrações, infográficos, 

caricaturas, designs de notícias, anúncios publicitários e fotografias jornalísticas.  

Abaixo, elencamos essa diversidade de suporte imagético do discurso jornalístico que 

contém frases destacadas. Diante dessa primeira diversidade, deixamos registado nossa opção 

por analisar apenas as frases destacadas que integram efetivamente as imagens, isto é, não 

consideramos as frases que foram sobrepostas posteriormente às imagens. Além disso, como 

já dito, nosso córpus se refere ao ano de 2013, ano em que houve uma grande quantidade de 

manifestações populares, o que explica o fato de que praticamente todos exemplos 

apresentados a seguir, de um modo ou de outro, integram-se a essa temática.  

 

2.1.1 A charge 

A charge é um desenho que promove uma crítica ou reflexão sobre uma determinada 

condição ou situação social. A charge, representa geralmente por apenas uma vinheta 

(quadro), possui uma notável capacidade sintética, porém auxilia o leitor a compreender o 

contexto que critica, ao utilizar certos personagens e elementos verbo-visuais.  
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Na seção “Editoriais”, no verso da Capa da FSP, ao lado do expediente do jornal, há 

um espaço para as charges. Nesta página A2 da FSP, há também o Editorial da Folha e artigos 

de outros colunistas. Algumas dessas charges utilizam diferentes suportes para expressar a 

manifestação social, como as duas de Angeli abaixo. Na primeira, Figura 6, a frase “Orgulho 

Indígena”, no peito de um índio, refere-se a manifestação indígena após a morte do índio 

Oziel.  

 

Figura 6. Charge com frase destacada pintada sobre o corpo 

 
Fonte: FSP 09/06/2013 – A2 

 

Já a segunda, Figura 7, vemos um muro que do lado do leitor há diversas frases 

destacadas – “Vinagre”, “Fora Cabral”, “PM”, Educação”, etc. – e, do outro lado do muro, há 

uma mulher com os traços caricaturais da então presidente da República, Dilma Rousseff, ao 

lado de vários homens vestindo terno, provavelmente políticos. Nesses exemplos, vemos que 

o cartunista Angeli, ao retratar essas críticas, deixa “pistas” de suas marcas político-

discursivas. 
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Figura 7. Charge com frase destacada pixada em muro 

 
Fonte: FSP 21/07/2013 – A2 

 

Na Figura 8, o cartunista Benett intitula sua charge com a frase “STF manda prender 

deputado”. Na primeira vinheta (quadro) há dois homens de terno e gravata, o primeiro diz: 

“Acho que agora uma onda de políticos vai para a cadeia por seus desmandos” e o segundo 

responde: “Temos que fazer algo...”. O fato do título conter a palavra “deputado” faz com que 

o leitor associe esses homens engravatados como sendo deputados. Na segunda vinheta, há 

vários personagens com cartazes de protesto com frases destacadas como: “Saúde”, “Fora” e 

“Fora FIFA”, mas há o destacamento de um homem de terno e gravata que segura um cartaz 

com o fundo em vermelho, que enfatiza a frase “Por melhores Presídios”, promovendo, 

portanto, a sátira. 

 
Figura 8. Charge com frase destacada em cartaz de protesto 

 
Fonte: FSP 27/06/2013 – A2 
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O gênero gráfico-visual parece ser movediço. Acima, vemos que a charge sofre uma 

grande influência do gênero tira (tirinha) cômica. Porém, optamos por classificar a Figura 8 

como charge, seja pelo espaço por ele ocupado na FSP, que é diariamente destinada às 

charges, seja por sua característica de reflexão e/ou de crítica.  

A FSP tem um espaço bastante delimitado para as charges, no verso da capa do jornal, 

e outro para as tirinhas, que ficam no caderno “Ilustrada” sobre entretenimento. Porém, com 

certa regularidade, a FSP traz dentro do caderno “Mercado”, de economia, a seção “Hora do 

Café” com desenhos humorísticos, como mostramos na Figura 9. 

 

Figura 9. Charge com frase destacada no caderno “Mercado” da FSP 

 
Fonte: FSP 12/07/2013 – B2 

 

Na Figura 9, a charge de Alves apresenta alguns manifestantes à direita com vários 

cartazes de protesto que trazem a frase “Greve”. À esquerda, há uma pessoa com olhos 

fechados com uma aparência de tranquilidade. Essa pessoa está usando outro tipo de roupa, e 

o que nos faz crer que se trata de um chefe, já que a pessoa à esquerda está usando gravata e 

crachá, diferente dos outros manifestantes, à direita, que estão uniformizados de laranja. 

Abaixo, há o texto: “– Fiquem tranquilos, pessoal, eu não estou trabalhando! Só estou fazendo 

‘greve de greve’”. O uso do travessão e da boca aberta da personagem à esquerda, indica que 

essa fala abaixo é dela. O “pulo do gato” é o uso da expressão destacada entre aspas “greve de 

greve”, indicando que o funcionário-chefe vai trabalhar, promovendo, portanto, a ironia. Se 

essa charge estivesse em um jornal sindical, provavelmente, o funcionário-chefe seria tido 

como “pelego” e não dificilmente provocaria o riso. Porém, o fato de estar localizado em um 

caderno de economia, o humor se faz presente.  
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O destacamento nas charges podem ocorrer tanto em suportes – como em pintura sob 

o corpo, em pichações de murais, em cartazes de protesto, etc – ou com aspas nas falas dos 

personagens. 

 

2.1.2 A tira (tirinha) cômica 

Diferente da charge, a tira (tirinha ou quadrinho) é constituída por  uma sequência 

narrativa, dividida em três ou mais vinhetas, geralmente. Nessas vinhetas apresenta o 

contexto, seu desenvolvimento e termina com o desfecho.  

 

Figura 10. Tirinha com frases destacadas nos balões 

 
Fonte: FSP 27/06/2013 – E9 

 

Na Figura 10, temos a tirinha “Bifaland, a cidade maldita” de Allan Sieber, uma série 

de tirinhas que retrata uma cidade comandada pelo Reverendo Bronson. Vemos que o 

destacamento ocorre dentro dos balões, local destinado às falas das personagens. No primeira 

vinheta (quadro), uma personagem fala “Reverendo... acabou o gás lacrimogêneo das tropas 

de choque” e o reverendo responde “Isso significa que terei que...”. A frase continua na 

segunda vinheta com “... DIALOGAR com os manifestantes?!”, em um balão está com a 

borda irregular, implicando o estado de espírito da personagem. Na terceira vinheta, o 

interlocutor tenta amenizar a situação ao dizer “Ainda temos balas de borracha”, mas o 

reverendo finaliza a tirinha com a fala “Precisamos de balas de borracha um pouco mais ... 

DURAS”. Nos balões, estão destacadas as palavras “dialogar”, na segunda vinheta e “duras”, 

na terceira. É curioso pensar que, em ambos os casos, o destacamento é precedido de 

reticências (...). O primeiro destacamento gráfico, “dialogar”, implica que o reverendo até 

aquele momento não conversou com os manifestantes e isso lhe causava pavor. A ironia é que 

não lhe causava pavor o que foi mostrado na primeira vinheta, ou seja, que eles estavam 

sendo dispersados por tropas de choque que estavam usando gás lacrimogêneo. O pavor 
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termina quando é informado que há “balas de borracha”. O segundo destacamento vem 

também na fala dele ao dizer que eles precisam de balas de borracha um pouco mais “duras”, 

implicando dizer que o reverendo preferia que eles morressem por balas de revólver. 

 

Figura 11. Tirinha com frases destacadas em cartazes de protesto 

 
Fonte: FSP 04/07/2013 – B2 

 

Na Figura 11, a tirinha de Juné é composta de três vinhetas (quadros). Na primeira, há 

uma série de manifestantes usando a máscara do personagem V de Vingança e segurando 

vários cartazes de protesto. Todos com roupa branca ou acinzentada, exceto o da direita que 

está vestindo vermelho e usando um sapato vermelho, provavelmente uma mulher. Em 

primeiro plano, lê-se algumas frases destacadas, da esquerda para a direita: “Contra os 

GASTOS do governo”, “Vem pra RUA, vem” e, o contraponto, “Vai pra CASA, vai” (as 

letras em caixa alta foram destacadas em cor vermelha nos cartazes de protesto da tirinha). Ao 

ler os cartazes, é possível notar que o discurso do manifestante à direita destoa do discurso 

dos outros manifestantes. Na segunda vinheta, a manifestante à direita se afasta da multidão. 

Na última vinheta, essa manifestante retira a máscara e revela sua face: trata-se de uma 

caricatura da então Presidente da República, Dilma Rousseff. Ela pendura sua máscara de 

manifestante em um cabideiro preso à parede, ao lado de um casaco que já estava pendurado, 

revelando o tom humorístico.  

O destacamento nas tirinhas também podem ocorrer em suportes, como vimos nos 

cartazes de protesto, ou falas dos personagens, seja pela mudança do desenho do balão ou 

mesmo pelo recurso gráfico de negritar certos trechos. 
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2.1.3 O cartum 

O cartum diferencia-se da charge por seu caráter atemporal. Na figura 12, há um 

homem branco vestindo uma camisa do brasil, em primeiro plano, e, ao fundo, seis 

manifestantes: um vestindo uma capa, outro com uma bandeira, um terceiro com um cartaz de 

protesto e outros dois segurando uma faixa (banner) de protesto. O desenho nos permite dizer 

que o homem em primeiro plano também é um manifestante. Ele está com a mão cobrindo o 

rosto, simbolizando que ele está perdido, e há um balão sem borda com a frase: “Putz! 

Esqueci a causa em casa!”, que reforça a sátira pelo absurdo que denuncia, ou seja, quando 

um manifestante participa de um protesto mas teria supostamente esquecido o que o motiva a 

fazê-lo. 

 
Figura 12. Cartum com frase destacada em balão de fala da personagem 

 
Fonte: FSP 23/06/2013 – Ilustríssima 8 

 

2.1.4 A ilustração 

Proveniente do latim, o termo ilustração (illustro) significa iluminar, embelezar, etc. É 

por isso que as pinturas decorativas presentes nos manuscritos antigos são chamadas de 

“iluminuras”. Elas tinham o papel de embelezar o texto verbal. Atualmente, ao menos na FSP, 

elas aparecem vinculadas aos artigos de opinião, em sua grande maioria.  

Abaixo trazemos duas ilustrações que não são assinadas. Na Figura 13, o desenho 

ilustra a crônica de Marcelo Coelho “A arte do impossível” e traz uma série de cartazes de 

protestos com os dizeres: “Padrão FIFA para escolas e hospitais”, “Vai SP!”, “Joga um Halls 

– não gosto de bala de borracha”, “Somos Nozes”, “De quem é esta rua?”, “A rua é nossa!”, 
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“Não toque nos meus filhos”, “Um filho teu não foge à luta”, “Tenho 82 anos - não vim 

brincar – vim me manifestar”, “O país acordou”, “Desculpe o transtorno – estamos mudando 

o país”, “Sai do sofá”, “Copa é o caralho”, “Se vocês não nos deixam sonhar, nós não vamos 

deixar vocês dormir”, “Nós jogamos flores – vocês jogam balas”, “Fiquei tão P da vida que 

fiz um cartaz”, “Quem é o vândalo aqui?”, “É vinagris – tá proibidis?”, “Saímos do 

Facebook”, “De saco cheio!”, entre outros que não são legíveis ou aqueles que apresentam 

desenhos de uma flor rosa e de um coração vermelho. Além disso, a maioria dos 

manifestantes estão segurando rosas vermelhas.  

 

Figura 13. Ilustração com frases destacadas em cartazes de protesto #1 

 
Fonte: FSP 19/06/2013 – E10 

 

A segunda ilustração foi publicada na seção “Tendência/Debates”, que, geralmente, 

apresenta dois pontos de vistas antagônicos. Na figura 14, o desenho ilustra o texto “O povo 

não se deixará enrolar”, de Alberto Goldman. Observamos que, no centro e abaixo, há uma 

caixa aberta, talvez remetendo à Caixa de Pandora. Da caixa, tem-se a impressão de que surge 

um redemoinho com vários personagens e alguns cartazes de protesto, com algumas frases 

destacadas em cartazes de protesto. As frases, começando de baixo para cima do redemoinho, 

são: “Odeio balas de borracha – joga halls”, “País em manutenção”, “Saímos do Facebook”, 

“Vem pra rua!”, “Verás que um filho teu não foge à luta” e um outro ilegível. A duplicidade 

do mesmo cartaz com o dizer “Odeio balas de borracha – joga halls” pode gerar a sensação de 

movimento do redemoinho.  
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Figura 14. Ilustração com frases destacadas em cartazes de protesto #2 

 
Fonte: FSP 02/07/2013 – A3 

 

2.1.5 O pôster 

Criado com a finalidade de anunciar, o pôster (cartaz ou anúncio publicitário) é um 

outro gênero utilizado pelo discurso jornalístico. Na Figura 15, há uma coletânea de pôsteres 

(cartazes) que foram impressos gratuitamente por uma gráfica, durante as manifestações de 

Junho de 2013. Esta foi a única ocorrência de pôster que verificamos no córpus, ou seja, em 

todas as imagens do ano de 2013 da FSP. 
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Figura 15. Coletânea de pôsteres com frases destacadas 

 
Fonte: FSP 23-29/06/2013 – São Paulo 20-22 

 

A coletânea de pôsteres contém frases destacadas como: “Vem vamo pra rua”, “São 

Paulo GRITA”, “Você aí fardado, também é explorado”, “Estamos na rua porque os políticos 

estão no ar condicionado”, “Nós somos a cidade”, “Era uma vez uma cidade torta, com 

políticos tortos, que comandam uma polícia torta, que para manter um transporte torto, 

utilizam de sua tortura”, “Vai SP”, “Percurso ao trabalho exige mais de 1 hora para 7 

milhões”, “PM, o teu imposto é igual ao meu”, “3,20”, “Paz”, “SENHOR POLICIAL, 

também DEFENDEMOS os DIREITOS de SEUS FILHOS”, “Ceci n’est pas 20 centavos”, 

“No lugar de aumentar passagem, deviam aumentar salário de professor”.  

O destacamento nos pôsteres ocorrem tanto pela escolha da tipografia, como no pôster 

“São Paulo GRITA”, quanto pelo tamanho do corpo da fonte, como no pôster “SENHOR 

POLICIAL, também DEFENDEMOS os DIREITOS de SEUS FILHOS”. 

 

2.1.6 O infográfico 

O termo infográfico vem da abreviação do sintagma “informação gráfica”. Como o 

próprio nome diz, o infográfico é uma forma de apresentar graficamente uma informação, 

facilitando o entendimento do leitor. No mês de Junho de 2013, mês conhecido pelas 

manifestações populares que ocorreram em várias partes do território brasileiro, a FSP 

utilizou técnicas de infografia que remetem os leitores aos cartazes de protesto.  

Na Figura 16, ao falar sobre a Flip (Festa Literária Internacional de Paraty), a FSP 

apresenta um infográfico com “alguns destaques do elenco da feira”. Esse infográfico é 

formado por cinco cartazes ladeados. Em cada cartaz há uma foto da “voz política”, como 

indica o chapéu “Vozes Políticas”. Dentro do cartaz e abaixo de cada foto, há o nome da 
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personalidade e uma biografia resumida. Aqui, não há nenhuma demanda ou anseio dentro do 

“cartaz de protesto”. O título da matéria jornalística “Occupy Paraty” faz referência ao 

movimento “Occupy Wall Street”. 

 
Figura 16. Infográfico em forma de cartaz de protesto 

 
Fonte: FSP 29/06/2013 – E1 

 

2.1.7 A caricatura 

A caricatura é um tipo desenho que exagera, de maneira desproporcional, alguns 

traços ou características, representando, portando, o objeto de forma grotesca. 

Na Figura 17, a FSP publicou a caricatura de cada um dos candidatos potenciais à 

eleição de 2014. Dilma Rousseff, Marina Silva, Joaquim Barbosa, Lula da Silva e Aécio 

Neves foram apresentados verticalmente, nesta ordem, cada um segurando um cartaz. No 

cartaz de Dilma, há as frases destacadas: “As intenções de voto em Dilma caíram de 20 a 21 

pontos, em apenas três semanas”. No de Marina, “No cenário sem Barbosa, Marina subiu 7 

pontos e se distanciou de Aécio”. No de Barbosa, “Barbosa nega ser candidato, mas suas 

intenções dobraram durante os protestos”. No de Lula, “Lula caiu menos que Dilma e ainda é 

capaz de vencer a eleição no 1º turno”. Por fim, no de Aécio, “No cenário com Lula, Aécio 

permaneceu estável, oscilando apenas um ponto”. Aqui os cartazes funcionam como um 

“box” e traz informação sobre a personagem caricaturada e não como um dizer da 

personagem.  
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Figura 17. Caricaturas de possíveis candidatos com frases destacadas em cartazes de protesto 

 
Fonte: FSP 30/06/2013 – A4 

 

Tanto na infografia como na caricatura, o discurso jornalístico parece promover um 

deslocamento e uma perda da estabilidade do gênero “cartaz de protesto”, porque as 

características inerentes dos cartazes de protestos é a de manifestação de algum anseio ou 

desejo dos manifestantes, porém não foi dessa forma que ocorreu nesses dois últimos 

exemplos. Na seção 3, abordamos algumas principais características do gênero cartaz de 

protesto.   

 

2.1.8 O design de notícias 

Além dos desenhos gráficos, há frases destacadas pela própria diagramação no 

discurso jornalístico, ou seja, frases destacadas pelo design de notícias. A diagramação de 

notícias é uma técnica jornalística que visa facilitar a compreensão do conteúdo pelo leitor. 

De maneira geral, o design de notícias é a síntese gráfica da somatória dos elementos em uma 

página, ou seja, de textos, fotos, ilustrações, infográficos etc.  Porém, conforme observamos 

na Figura 18, há um novo uso para esse recurso. 

Aqui, a diagramação do “box” visa apresentar os resultados da Pesquisa DataFolha. A 

FSP traz o título “O que eles CONSEGUIRAM” e a linha fina “Mudanças após 



62 
 

MANIFESTAÇÕES vão da queda em TARIFAS à derrubada de proposta contra ação do 

MINISTÉRIO PÚBLICO”. As porcentagens das respostas da pesquisa são apresentadas 

dentro de diferentes estruturas que se assemelham a cartazes ou banners de protesto.  Em 

alguns desses “cartazes” criados pela diagramação com a finalidade de destacamento, além 

dos textos informativos, há também algumas fotografias de cartazes “reais”, promovendo uma 

relação metalinguística.  

 

Figura 18. Design de notícia em formato de cartaz de protesto que realça frases destacadas 

 
Fonte: FSP 27/06/2013 – A14 

 

2.1.9 Os anúncios publicitários 

A diagramação de um jornal impresso é dividida, basicamente, entre o texto 

jornalístico e o anúncio publicitário. Historicamente, há uma disputa interna nas redações 

entre o departamento comercial e a redação jornalística por conta do espaço físico no jornal. 

Na maioria das vezes, os jornais não conseguem se autofinanciar apenas com assinantes, 

sendo necessária a venda de anúncios publicitários para complementar a renda e tornar o 

veículo de comunicação viável.  
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Em grandes jornais, quem produz os anúncios publicitários são as agências de 

propaganda. Para além dos slogans publicitários, algumas peças publicitárias utilizaram 

suportes com frases destacadas integradas às imagens. Por exemplo, na FSP, em 2013, as 

empresas que mais que utilizaram essa técnica foram: Friboi, Gafisa, PDG e a própria FSP. 

A Friboi lançou uma campanha com o ator da Rede Globo, Tony Ramos, na qual ele 

ou outras pessoas seguravam uma placa em formato de balão de fala das tirinhas (quadrinhos). 

Nela está escrita a frase destacada: “É Friboi?”. Em raras exceções, havia a pergunta “Essa 

carne é Friboi?” ou a afirmação “Carne é Friboi!”. Na Figura 19, apresentamos apenas dois 

dos vários anúncios coletados.  

 

Figura 19. Coletânea de anúncios da Friboi com personagem(ns) segurando placa com frases destacadas 

   
Fontes: FSP 06/10/2013 – A3 & FSP 30/10/2013 – TOP OF MIND 83 

 

Outra empresa que também utilizou um cartaz com escrito em anúncio publicitário foi 

a construtora GAFISA. Aqui o anúncio mostra uma (ou duas) pessoa(s) segurando um folder 

ou um pôster com o anúncio, novamente o recurso metalinguístico sendo utilizado, mas dessa 

vez, no anúncio publicitário. Nos exemplos que escolhemos, Figura 20, é possível verificar 

que há uma intenção na troca das pessoas que seguram o anúncio, ora uma mulher e uma 

criança ora um homem, ora um menino, e ora um homem e uma mulher. Os três primeiros 

anúncios foram publicados em série, na mesma data 16/11/2013, apenas nas páginas à 

esquerda (A17, A19 e A21), fazendo com que o leitor se depare na continuidade de diferentes 

anúncios de imóveis, um para cada estrutura famíliar, seja para uma mulher com aliança na 

mão direita – compromissada ou não – e sua filha (2 e 3 dormitórios), seja para o rapaz com 

aliança na mão esquerda (1 e 2 dormitórios), seja para o menino (2 e 3 dormitórios) que pode 

morar com os diferentes tipos de famílias atuais, tanto com o estereótipo de família 
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“tradicional” – pai, mãe e filhos – como com pai ou mãe divorciados, ou mesmo com avós. 

No anúncio de 15/12/2013, nota-se a presença de uma mulher e de um homem com um anel 

no dedo esquerdo, representando um casal, anunciando apartamentos com 1 e 2 dormitórios. 

Aqui, o destacamento se dá pela regularidade imagética dos prospectos publicitários que são 

utilizados como suporte e não pelo uso de frases destacadas.  

 
Figura 20. Coletânea de anúncios da Gafisa com personagem(ns) segurando prospectos publicitários 

 

 
Fontes: FSP 16/11/2013 – A17, A19 e A21 & FSP 15/12/2013 – A21 

 
Figura 21. Anúncio da FSP com slogan publicitário e cartazes de protesto realçando frases destacadas 

   
Fonte: FSP 20/04/2013 – Imóveis 4 

 

De uma forma mais repetida, a Folha de S. Paulo e a PDG apresentaram as mesmas 

imagens nos anúncios, com pequenas alterações no texto publicitário. Na Figura 21, temos 

vários cartazes de protesto e dois deles com a frase destacada “Diretas Já”. O chapéu do 

anúncio traz o sintagma “Acervo Folha” e o slogan é “Os últimos 90 anos, exatamente como 
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foram impressos, agora na tela do seu computador”. Ao escolher as fotografias publicadas em 

1984, a FSP buscou reforçar a sua própria imagem de ser historicamente imparcial. 

Na Figura 22, a frase destacada “Apartamento novo não precisa vir pelado”, faz uma 

alusão ao fato de nascermos pelados. Não é possível identificar se a modelo que segura o 

cartaz está vestida, atestando a ironia. Nas outras peças da PDG, não houve alteração na frase 

aforizada e na modelo. 

  

Figura 22. Anúncio da PDG com modelo segurando cartaz com frase destacada 

 
Fonte: FSP 23/11/2013 – Especial Educação 6 e 7 

 

Outras empresas também utilizaram um suporte para carregar uma frase destacada, só 

que em menor escala, conforme apresentamos abaixo. Na Figura 23, algumas frases 

destacadas foram tatuadas no torso e nos braços de um jovem branco, a saber: “Os 24 Milhões 

de jovens que a gente atinge equivalem a: 267 vezes o público do Maracanã”; “4 vezes a 

média de público de um campeonato brasileiro de futebol”; “5,2 vezes o número de skatistas 

no Brasil”; “1.3 vez o número de smartphones vendidos no país em 2012”; “1400 vezes a 

quantidade de download de músicas por minuto no mundo”; e “16 mega festivais de rock”. As 

tatuagens e o despojamento na vestimenta evocam o target (público alvo) da rádio Mix. 

Na Figura 24, o anúncio da Cultura Inglesa traz há duas bandeiras, que somadas, 

apresentam a frase “Sua independência custa menos / do que você imagina.”.  

Na Figura 25, há a frase destacada “Brasileiros, chegou a hora de realizar o Brasil. / 

Mário de Andrade – escritor e fundador do curso de biblioteconomia da FESPSP”. Aqui há 

uma aforização de uma frase de Mário de Andrade presente no discurso publicitário. 
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É curioso notar que esses três anúncios utilizaram o ponto final (.). Tal prática não é 

recorrente no gênero cartaz de protesto, conforme apresentaremos mais adiante. 

 
Figura 23. Anúncio da MIX com pintura de frases destacadas sobre o corpo 

 
Fonte: FSP 17/06/2013 – E7 

Figura 244. Anúncio Cultura Inglesa com frase destacada em bandeiras 

 
Fonte: FSP 30/06/2013 – Especial 5 
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Figura 255. Anúncio FESPSP com rapaz segurando cartaz de protesto com frase destacada 

 
Fonte: 18/10/2013 – Guia Folha 29 

 

Na Figura 26, há a frase destacada “Parabéns, Seu Sidney!”, é um cartaz em 

homenagem ao dia do porteiro e vende os cursos do “Programa Porteiro Amigo do Idoso” do 

Bradesco Seguros. Aqui, “Seu Sidney” implica uma relação de metonímia e personifica todos 

os porteiros, independente do nome deles.  

 
Figura 26. Anúncio Bradesco Seguros com rapaz segurando cartaz com frase destacada 

     
Fonte: FSP 09/06/2013 – A11 
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Na Figura 27, há três atores atrás de um outro, provavelmente, o chefe. O slogan que 

diz “Existem chefes mais sem noção que o seu, acredite” é acompanhado de personagens 

segurando três cartazes: “Isso não é lugar para trabalhar”, “Sou o único que salva aqui dentro” 

e “Esse aí nem para golpe do baú serve”. Ao fundo, há vários pôsteres na parede e um deles 

diz: “Para construir ou reformar, na Aracangá você pode confiar!”. 

 

Figura 27. Anúncio Sony com personagens segurando cartaz com frases destacadas 

  
Fonte: FSP 10/10/2013 E12 

 

Exceto pelo anúncio da FSP, Figura 21, todos os outros anúncios publicitários 

deslocaram a concepção de gênero cartaz de protesto, que detalharemos na seção 3. Contudo, 

é curioso observar como a publicidade também utiliza de outros gêneros a fim de compor o 

discurso publicitário. Coletamos vários anúncios, porém foram esses que se mostraram mais 

adequado ao que gostaríamos de observar. 

Além dos diferentes suportes que contém frases destacadas nos gêneros já 

apresentados, há um outro conjunto de frases aforizadas que compõem as imagens no discurso 

jornalístico, a saber: as frases presentes no fotojornalismo. Deixamos a apresentação desse 

conjunto de frases por último, porque as fotografias jornalísticas são muito recorrentes nesse 

discurso. Esse próximo conjunto, como o que acabamos de descrever, é também bastante 

heterogêneo. Na próxima subseção, tratamos de apresentar como as frases destacadas ocorrem 

no fotojornalismo e sobre nossas escolhas ao adotar este para análise linguística. Além disso, 
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também delimitamos mais uma vez o corpos na tentativa de contornar a heterogeneidade com 

a qual nos deparamos.  

 

2.2 A heterogeneidade do fotojornalismo 

 

Há uma nítida diferença entre as fotografias publicitárias e as fotografias jornalísticas. 

As fotografias publicitárias são feitas para seduzir e vender, seja um produto ou uma ideia. 

Para Jorge Pedro Souza (2000, p.12, grifo no original), no stricto senso, o fotojornalismo é 

uma atividade que “visa informar, contextualizar, oferecer conhecimento, formar, esclarecer 

ou marcar pontos de vista (‘opinar’) através da fotografia de acontecimentos [happenings]”. O 

fotojornalista retrata não apenas os eventos, mas também auxilia a cobertura jornalística de 

assuntos que seguem os critérios de noticiabilidade e de valor-notícia14.  

Em geral, a foto é uma decorrência da agenda de assuntos já contemplados 
pela pauta geral do jornal, o que não quer dizer que ela deva se limitar a isso 
(...) O repórter de texto que tem uma visão abrangente de sua atividade sabe 
que a ‘dobradinha’ com o fotojornalista só enriquece o resultado final do seu 
próprio trabalho (FOLHA S. PAULO, 2010, p. 32, grifos no original). 

Além de serem utilizadas como registro documental, as fotografias nos jornais 

impressos também situam o leitor sobre o espaço em que se deu o acontecimento noticiado 

e/ou buscam mostrar o acontecimento de uma forma mais precisa e verossímil possível. 

Porém, por mais esforços que um fotojornalista possa ter, uma fotografia nunca é o espelho do 

real, mas sim uma “leitura” desse real.  

Segundo Dubois (1998, p.25, grifos no original), há um consenso de que a fotografia 

“‘não pode mentir’. Nela, a necessidade de ‘ver para crer’ é satisfeita. A foto é percebida 

como uma espécie de prova”. Porém, o autor defende que isso não é verdade. Essa 

verossimilhança não pode ser considerada como sendo o “real”, porque a fotografia é um 

recorte tácito do visível. De acordo com Arlindo Machado, 

Toda fotografia, seja qual for o referente que a motiva, é sempre um 
‘retângulo que recorta o visível’. O primeiro papel da fotografia é selecionar 
e destacar um campo significante, limitá-lo pelas bordas do quadro, isolá-lo 
da zona circunvizinha que é a sua continuidade censurada. O quadro da 
câmera é uma espécie de tesoura que recorta aquilo que deve ser valorizado, 
que separa o que é importante para os interesses da enunciação do que é 
acessório, que estabelece logo de início uma primeira organização das coisas 
visíveis. (...) Toda visão pictórica, mesmo a mais ‘realista’ ou a mais 

                                                
14 Sobre esse assunto, ver o capítulo “Ser ou não ser notícia?”, do livro de Nelson Traquina, “Teorias do Jornalismo: volume 
II”, 2005, p. 61-101. 
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ingênua, é sempre um processo classificatório, que joga nas trevas da 
invisibilidade extraquadro tudo aquilo que não convém aos interesses da 
enunciação e que, inversamente, traz à luz da cena o detalhe que se quer 
privilegiar. Evidentemente, essa escolha, esse recorte não são nunca 
inocentes, nem gratuitos. Toda síncope do quadro é uma operação 
ideologicamente orientada (MACHADO, 1984, p. 76, grifos no original). 

Diferentemente do cartunista que possui certa liberdade de criação ao desenhar, o 

repórter fotográfico, dotado do conhecimento prévio do que é esperado pelos cânones 

jornalísticos e pelas empresas que ele representa, ou daquelas que ele possa vir a vender suas 

fotos, “captura o real” de forma arbitrária e enuncia ideologicamente por meio de fotografias. 

Esse “real” é construído em imagem, como construímos textos verbais. Por exemplo, um 

simples recorte ou um posicionamento de câmera pode transformar a foto por completo. 

Segundo Donis A. Dondis (1997, p. 215), “uma centena de fotógrafos com suas câmeras 

voltadas para o mesmo tema produzirão cem soluções visuais distintas, em mais uma 

demonstração previsível desse fator inevitável que é a interpretação subjetiva”. Sendo assim, 

precisamos sinalizar a existência de uma linguagem fotográfica própria, dotada de sintaxe, 

interpretação e de efeitos de sentido. Não enfatizaremos essas noções neste trabalho, mas elas 

estão presentes como pano de fundo, conforme veremos a seguir, ainda nesta seção. 

Voltando às questões de montagem do córpus, ao selecionarmos as fotografias 

jornalísticas da FSP, nos deparamos com um conjunto bastante heterogêneo que continham 

frases destacadas. Diferente do que prevíamos, nos deparamos com uma alta frequência de 

texto que compõem imagens. Essa é uma técnica muito utilizada no audiovisual, 

principalmente cinema, que nomeia esses textos como “letreiros”. Diferentemente da 

“legenda” fílmica, que vêm sobrepostas às imagens – como os títulos e manchetes, no 

jornalismo impresso, tema que já abordamos –, o letreiro é um texto “que estava inscrito num 

cenário, locação ou objeto de cena. Portanto, letreiro é elemento de estória, legenda é recurso 

de narrativa” (CAMPOS, 2007, p. 138). Evitaremos o termo letreiro, neste trabalho, por não 

julgá-lo a melhor definição para o texto subscrito na imagem fotográfica. Na ausência de um 

termo que sintetize essa característica, decidimos por utilizar “texto que compõe a imagem” e 

derivações. 

As frases destacadas que compõem as imagens se diferenciam, principalmente, quanto 

ao suporte no qual a frase se encontra, a saber: pintadas sobre corpos humanos, pichadas em 

muros ou monumentos, pôsteres (cartazes) publicitários, fotografias dentro da fotografia, 

camisetas, banners e cartazes de protesto, etc.  



71 
 

De todas as categorias apresentadas aqui, as fotografias jornalísticas foram as que mais 

apresentaram frases destacadas que integravam as imagens e que contemplavam vários tipos 

de suportes, alguns não exclusivos das fotografias, já que eles apareceram em outros gêneros, 

como apresentados anteriormente. Vejamos cada um desses suportes: 

 

2.2.1 Fotografia com frase destacada sobre o corpo humano 

O uso de tinta sobre o corpo é utilizado desde a antiguidade, geralmente em atos de 

caça, de guerra ou de celebração. Contudo, o uso de frases destacadas pintadas sobre o corpo 

é um recurso recente. Na Figura 28, a frase destacada “Oziel, a luta continua” foi pintada no 

torso de um manifestante com trajes indígenas. Aqui, a legenda dá pistas ao leitor para que ele 

se situe ao dizer que esta imagem é de um manifestante que protestava a morte do índio terena 

Oziel Gabriel, durante a operação da Polícia Federal de reintegração de posse da fazenda 

Buriti, em Sidrolândia, MS. O manifestante se apresenta como um índio, por conta de seus 

trajes, e a frase destacada está pintada sobre o corpo. A tinta sobre o corpo é uma prática 

indígena comum. Contudo, não parece ser comum ao indígena utilizar o corpo como suporte 

de texto verbal. A prática social que faz isso é a tatuagem, como mostramos na Figura 23. 

 
Figura 28. Fotografia com frase destacada sobre o corpo humano #1 

 
Fonte: FSP 08 e 09/06/2013 – Folha 10 26 
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Figura 29. Fotografia com frase destacada sobre o corpo humano #2 

 
Fonte: FSP 16/06/2013 – C4 

 

Na Figura 29, é possível ler a frase destacada “3,20 é o caralho!”, pintada no dorso de 

um manifestante. O uso de palavras de baixo calão não faz parte dos cânones jornalísticos. O 

Manual da Redação da Folha (2010) diz para evitar “palavrão” e “sua publicação depende de 

consulta prévia à Direção da Redação”. Aqui a FSP quebra sua regra de estilo e parece 

caracterizar a “rua” como ela é, de fato, ao retratar fielmente a “voz” do manifestante, na 

maneira como ele se expressa, sem filtros. Talvez, no fotojornalismo, por “representar a 

realidade”, seja um espaço diferente do texto jornalístico, no qual esse tipo de discurso seja 

autorizado. 

   

2.2.2 Fotografia com frase destacada em pichações de muros ou monumentos 

A pichação e o grafite fazem parte de um movimento artístico que visa utilizar o 

espaço urbano público para expressão de algum posicionamento ou de demarcação de um 

território. Na Figura 30, há a frase “Chorão Paz”. Chorão foi o vocalista da banda Charlie 

Brow Jr. que morreu em 06 de março de 2013. No título da legenda, a FSP mostra a dualidade 

do ato “Homenagem x Vandalismo”. Na Figura 31, há um manifestante encapuzado pichando 

em um muro. Nas laterais, é possível ler “3,20 não” e “+ ódio em SP”.  
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Figura 30. Fotografia com frase destacada em pichação #1 

 
Fonte: FSP 09/03/2013 – C8 

 

Figura 31. Fotografia com frase destacada em pichação #2 
 

 
Fonte: FSP 16/06/2013 São Paulo 19 

 

Na Figura 32, o grafite de Osgemeos é utilizado como um bilhete que contém a frase 

“Sr. Prefeito: Apagar arte é apagar cultura. Apagar cultura é desrespeitar o povo”, um protesto 

contra o governo municipal que estava (re)pintando as paredes pichadas. No espaço destinado 

à “assinatura”, há um desenho que identifica os autores, “Osgemos”. Conforme podemos 

notar, essa construção segue os mesmos moldes de um bilhete, com evocação ao destinatário, 

a mensagem e a assinatura do remetente.  
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Figura 32. Fotografia com frase destacada em pichação #3 

 
Fonte: FSP 11/05/2013 – C6 

 

No Figura 33, as pichações “idênticas” em cima de cada um dos dois bueiros destacam 

a frase “Vandalismo é a fila do SUS”. O fato de serem idênticas indica que deve ter sido 

utilizado um molde com a frase recortada, facilitando a disseminação da frase da pichação em 

vários locais. 

Figura 33. Fotografia com frase destacada em pichação #4 

 
Fonte: FSP 17/08/2013 – Primeira Página 
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2.2.3 Fotografia com frase destacada em pôster  

Encontramos também o uso de fotografias jornalísticas que evidenciam um pôster 

(cartaz) afixado em um poste de energia, como na Figura 34, com a frase “Aqui fui assaltado / 

Você também? Escreva seu nome abaixo.”. O pôster cria uma relação direta com o 

interlocutor, que pode se tornar também locutor ao assinar seu nome no espaço em branco 

localizado na região inferior do pôster.  

 
Figura 34. Fotografia com frase destacada em pôster #1 

 
Fonte: FSP 16/05/2013 – C10 

 

Na Figura 35, lemos a seguinte frase afixada na catraca do metrô: “BLOQUEIO 

LIVRE – Desculpe o Transtorno”. Ao invés de utilizar “passagem livre” ou “livre acesso”, o 

sintagma “bloqueio livre” confunde o interlocutor que precisa refletir algumas vezes sobre 

essa construção. Já o sintagma “desculpe o transtorno” é uma fórmula bastante estabilizada, 

inclusive é possível facilmente completá-la com “estamos trabalhando para melhor atendê-lo” 

ou derivações. 

 
Figura 35. Fotografia com frase destacada em pôster #2 

 
Fonte: FSP 29/11/2013 – C6 
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2.2.4 Fotografia com frase destacada em camiseta 

O uso de camisetas com frases era bastante utilizada no futebol em comemoração após 

ocorrência de um gol. A frase “100% Jardim Irene” na camiseta do Cafu ao erguer a taça de 

campeão da Copa do Mundo de Futebol de 2002 talvez seja a frase destacada em camiseta 

mais presente na mente dos brasileiros. As atuais regras da FIFA proíbem remover a camiseta 

do time ou cobrir o rosto com ela ao comemorar um gol, impedindo a exibição de frases de 

camisetas que ficavam por baixo da camisa oficial do time15.  

Fora do gramado, encontramos algumas camisetas com frases destacadas. Na Figura 

36, a frase “Eu REpreSENto voCÊs!” está nas costas do deputado Pastor Marco Feliciano, 

que na época era alvo de ataques de manifestantes que diziam que Feliciano não os 

representava, principalmente quando presidia a “Comissão de Direitos Humanos e Minorias”, 

da Câmara Federal, e era defensor da “cura gay”. Na imagem, Feliciano acena para uma 

multidão de fiés, que estavam na “Marcha para Jesus”.  

 
Figura 36. Fotografia com frase destacada em camiseta #1 

 
Fonte: FSP 30/06/2013 A18 

 

A Figura 37 mostra uma camiseta com a frase destacada “Eu tenho o gabarito” nas 

costas de uma vestibulanda da Fuvest. Além da legenda, a cena retratada (carteiras 

enfileiradas, autoridade em pé próximo ao quadro negro e “alunos” com a cabeça abaixada) 

nos remete à cena de prova em uma escola. 

 
                                                
15 Sobre esse assunto, ver o artigo em inglês “Laws of the Game”, disponível em:  
http://www.fifa.com/mm/Document/FootballDevelopment/Refereeing/02/79/92/44/Laws.of.the.Game.2016.2017_Neutral.pd
f 
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Figura 37. Fotografia com frase destacada em camiseta #2 

 
Fonte: FSP 25/11/2013 – Primeira Página 

 

As frases presentes nas Figuras 36 e 37 utilizam o pronome “eu”, colocando o 

aforizador dentro da enunciação aforizada. Nesses exemplos, não há a demanda ou anseio por 

mudança, mas se assemelham mais a atos declarativos. Isso não ocorre com a Figura 38, com 

a declaração “Dessa GERAÇÃO a corrupção NÃO passa”. Aqui, a aforização é universal. 

Vale ressaltar que, na Figura 38, a camiseta está sendo utilizada (quase) como um cartaz de 

protesto. Ou seja, apesar de a frase destacada estar em um suporte feito de tecido e com 

mangas, acreditamos que tal suporte pertence, na verdade, ao gênero “cartaz de protesto” – 

conforme apresentaremos suas características na seção 3. 

 

Figura 38. Fotografia com frase destacada em camiseta #3 

 
Fonte: FSP 01/07/2013 – C4 

 

Na Figura 39, o questionamento aparece na frase destacada “Mc Daleste ? Por quê ”. 

O leitor precisa conhecer o contexto do assassinato do cantor de 20 anos, durante um show em 
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Campinas. Os fãs que estavam no local gravaram o momento de sua morte e vários vídeos 

foram divulgados na plataforma Youtube, com milhões de acesso16. O cantor estava no auge 

de sua carreira e muitos fãs ficaram sem entender o motivo de ele ter sido baleado. Nos 

escritos da camiseta, há uma inversão da estrutura sintática da pergunta. Aqui o termo 

interrogativo aparece centralizado e abaixo do sinal de interrogação. Ou seja, ao invés de 

preceder o sinal interrogativo, o “por quê” sucede a pontuação. 

 
Figura 39. Fotografia com frase destacada em camiseta #4 

 
Fonte: FSP 17/07/2013 – C8 

 

2.2.5 Fotografia com frase destacada em banner (faixa) ou cartaz de protesto 

 

Como já vimos anteriormente, é comum o uso de banner (faixa) ou cartaz de protesto 

durante as manifestações populares. Este é o objeto de estudo deste trabalho. Faremos uma 

análise mais minuciosa desse tipo de destacamento nas seções 4 (construções linguísticas) e 5 

(análise do ethos). Por enquanto, vamos apenas registrar e descrever algumas de suas 

ocorrências, já que a finalidade desta seção é apenas demonstrar o percurso da montagem do 

córpus e de delineamento da tese. 

Na Figura 40, notamos a presença de características de outros suportes presentes nos 

cartazes de protesto, como as várias vinhetas ladeada, elemento típico do gênero tirinhas. A 

                                                
16 Já imaginou?. Vídeo da morte do Mc Daleste com um ângulo melhor e mais qualidade. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=x9_RHV804VQ 
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frase “Dilma/ima/gina/na/copa” é apresentada em cinco cartazes, que se complementam. 

Sozinhos, eles não teriam o mesmo sentido/significado. A fórmula “imagina na copa” foi 

frequentemente utilizada no período pré-Copa 2014. 

 
Figura 40. Fotografia com frase destacada em cartazes de protesto semelhante às vinhetas das tirinhas 

 
Fonte: FSP 18/05/2013 – Primeira Página 

 

Figura 41. Fotografia com frase destacada em cartazes de protesto semelhante aos balões das tirinhas 

 
Fonte: FSP 09/03/2013 – C8 

 

Na Figura 41, notamos o uso de “balões” para as “falas” das personagens, outro 

recurso da tira (tirinha). Soma-se a este recurso, o da pintura sobre o corpo. Aqui, a garganta 

das mulheres se tornaram bocas. As frases ou destacadas “Estou no 8 de março porque NÃO 

vou me CALAR diante do MACHISMO!” e “Estou no 8 de março porque NÃO vou me 
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CALAR diante da VIOLÊNCIA CONTRA MULHER” aparecem escritas nos “balões”. Há 

uma estrutura fixa neste protesto “Estou no 8 de março porque NÃO vou me CALAR diante 

do/da X”. A saliência dos termos NÃO e CALAR ocorrem nas duas frases destacadas. O 

mesmo ocorre com o elemento “X”, ora MACHISMO, ora VIOLÊNCIA CONTRA 

MULHER. Essa estrutura fixa pode fazer com que o elemento “X” seja facilmente substituído 

por qualquer sintagma nominal que carregue o motivo pelo qual se protesta. 

 Apesar de a coleta ter sido feita no ano de 2013, isso não impediu a FSP de trazer 

imagens de outras manifestações populares, como a de 1964, ao noticiar a estreia de um vídeo 

documentário. Os cartazes de protesto na imagem contém as frases “Este é o destino dos 

GORILAS”, “Este povo de quem fui escravo, não será escravo de ninguém”, “Jango, os 

metalúrgicos lutarão ao seu lado contra os gorilas”, “Queremos as / reformas / agrária / urbana 

/ eleitoral / tributária / universitária / bancária”, “P.C.B. teus direitos são sagrados”. 

Curiosamente, estruturas frásicas semelhantes com as de cartazes de protesto atuais – 

conforme veremos na seção 4. 

 

Figura 42. Fotografia com frase destacada em cartazes de protesto de 1964 

 
Fonte: FSP 29/03/2013 – E4 

 

As Figuras 43, 44 e 45, apresentam coletâneas de imagens com banners ou cartazes de 

protesto. Nelas é possível verificar que a FSP as eleva a um status de frases de um único 

autor, o hiperenunciador, como se a “rua” tivesse “voz”. Na Figura 43, o título é “Contra O 
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QUE você protesta?. Na Figura 44, “A pauta das RUAS”, publicada no dia 07 de setembro de 

2013, data comemorativa do Dia da Independência do Brasil. Na 45, “O que eles 

ESCREVERAM”. Como esses exemplos fazem parte do nosso córpus, os analisaremos mais 

adiante. Neste momento, é necessário apenas dizer que também localizamos coletâneas de 

cartazes de protesto. 

 
Figura 43. Coletânea de Fotografias com frases destacadas em cartazes de protesto #1 

 
Fonte: FSP 20/06/2013 – C6 e C7 
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Figura 44. Coletânea de Fotografias com frases destacadas em cartazes de protesto #2 

 
Fonte: FSP 07/09/2013 – A10 

 

Figura 45. Coletânea de Fotografias com frases destacadas em cartazes de protesto #3 

 
Fonte: FSP 23/06/2013 – C12 
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Vimos, portanto, que as frases destacadas que compõem as fotografias jornalísticas 

podem aparecer em diferentes suportes, a saber: corpo humano, muro, monumento, pôster, 

camiseta, e, nosso objeto de estudo, cartazes (ou banners) de protesto. Talvez, aqui podemos 

separá-los em suportes imóveis e perenes (muros e monumentos) dos suportes móveis e 

efêmeros (corpo humano, pôster, camiseta e cartazes de protesto). Estudos futuros podem se 

voltar a estudar como a enunciação em suportes imóveis e perenes se assemelham ou se 

diferenciam de suportes móveis e efêmeros. Nossa percepção é de que eles não são muito 

distintos, porém, os escritos em muros e monumentos podem ultrapassar o espaço temporal no 

qual eles estavam inseridos. 

 

2.3 Teorizando sobre as Imagens no Discurso Jornalístico 

 

Nesta seção, elencamos anteriormente alguns tipos de imagens onde a operação de 

destacamento está presente, a saber: desenhos (charge, tirinha, cartum, ilustração, pôster, 

infográfico, caricatura, design de notícias), anúncios publicitários e fotografias jornalísticas. 

As imagens “desenhadas” na mídia impressa são criações artísticas independentes da 

materialidade no mundo real, cabe ao desenhista (termo aqui utilizado em sentido amplo a fim 

de englobar também o designer) a escolha de imitar a realidade ou criar uma nova realidade. 

Por sua vez, os anúncios publicitários possuem a liberdade de mesclar o “mundo real” com 

um “ficcional” e as fotografias publicitárias, quando existem, são controladas e produzidas de 

tal e tal modo a atingir o objetivo do anúncio. Já as fotografias jornalísticas, dado o seu valor 

deôntico, visam representar imageticamente o “mundo real” da forma como ele ocorre e 

possuem pouco controle da cena que se apresenta diante do fotógrafo. Em outras palavras, ao 

utilizar o “mundo real”, o fotógrafo escolhe “apenas” o ângulo, o equipamento e o instante 

(ato fotográfico) de capturar a imagem.  

Considerando tal fato e observando as frases destacadas que são pichadas em muros 

ou monumentos, pintadas sobre o corpo humano, presentes em camisetas, em cartazes, em 

banners ou faixas, etc, afirmamos que as fotografias jornalísticas que retratam essas frases 

promovem um segundo destacamento de uma frase que já estava destacada no “mundo real”, 

ou seja, no seu suporte original, seja esse suporte um muro, monumento, camiseta, corpo 

humano, cartaz ou banner de protesto, etc.  

Em síntese, a fotografia jornalística (re)produz um destacamento de um destacamento 

anterior. A esse tipo de destacamento, chamamos de “duplo destacamento” ou “destacamento 
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em dois níveis”. Isso porque, conforme veremos mais adiante, a fotografia jornalística produz 

uma nova enunciação de uma enunciação prévia, ou seja, há uma “dupla enunciação” ou uma 

“enunciação em dois níveis”, tal como ocorre com os casos de citação, conforme os estudos 

de Ducrot (1987) sobre a Teoria Polifônica da Enunciação.  

Sobre o fenômeno da “dupla enunciação”, Ducrot (1987) afirma: 

Se Pedro diz ‘João me disse: ‘eu virei’’, como analisar, no que concerne o 
locutor, o discurso de Pedro tomado na sua totalidade? Encontram-se aí duas 
marcas de primeira pessoa que remetem a dois seres diferentes. Ora, não se 
pode ver aí dois enunciados sucessivos, o segmento ‘João me disse’ não 
pode satisfazer a exigência da independência contida na minha definição de 
enunciado: ele não se apresentaria como ‘escolhido por si mesmo’. Sou, 
pois, obrigado a dizer que um enunciado único apresenta aqui dois locutores 
diferentes, o primeiro locutor sendo assimilado a Pedro e o segundo a João. 
Assim, é possível que uma parte de um enunciado imputado globalmente a 
um primeiro locutor seja, entretanto, imputado a um segundo locutor (...). 
Em lugar de considerar o relato em estilo direto (abreviado RED) como um 
caso particular de dupla enunciação, ele é descrito como frequência de modo 
isolado, independente dos fenômenos (...). Essa prática leva a dar ao RED 
uma imagem que me parece às vezes banal e de forma nenhuma evidente, e a 
desfigurar por ricochete os fatos que precedem também, segundo penso, da 
dupla enunciação: eles aparecem como uma cópia de má qualidade, feita a 
partir de um original já desbotado (DUCROT, 1987, p. 185-186, grifos no 
original). 

 Ducrot (1987) elenca duas características da dupla enunciação, contrariamente ao que 

ele propõe em sua teoria da enunciação, a saber: 

A primeira, que ele tem por função informar sobre um discurso efetivamente 
realizado [‘tenu’]. A outra, que ele contém em si mesmo os termos de um 
discurso suscetível de ser realizado [‘tenu’] por um locutor diferente daquele 
que faz o relato. A aproximação destas duas observações conduz facilmente 
à ideia - em geral admitida sem discussão - de que o RED procura reproduzir 
na sua materialidade as palavras produzidas pela pessoa de quem se quer dar 
a conhecer o discurso. (...) Relatar um discurso em estilo direto seria, pois, 
dizer que palavras foram utilizadas pelo autor deste discurso (DUCROT, 
1987, p. 186). 

Ducrot (1987) prefere tomar a enunciação em sua totalidade, ou seja, 

do ponto de vista empírico, a enunciação é ação de um único sujeito falante, 
mas a imagem que o enunciado dá dela é a de uma troca, de um diálogo, ou 
ainda de uma hierarquia das falas. Não há paradoxo neste caso senão se se 
confunde o locutor – que para mim é uma ficção discursiva – com o sujeito 
falante – que é um elemento da experiência (DUCROT, 1987, p. 187). 

Concordamos com Ducrot (1987) e, nas nossas análises nas seções seguintes, não 

iremos analisar o discurso dos manifestantes “das ruas”, pois coletamos os dados apenas do 

discurso jornalístico da FSP e como, na verdade, esse discurso “segundo” se apropria do 
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discurso “primeiro”, presente nos cartazes de protesto dos manifestantes. Porém, vale destacar 

que o manifestante quer que a frase presente em seu cartaz de protesto ganhe visibilidade e 

circule, ou seja, o locutor-fonte parece ter como objetivo atingir uma nova enunciação, a 

enunciação “segunda”. 

Defendemos, portanto, que há, nas fotografias, um caso particular de dupla 

enunciação, que preferimos chamar de “enunciação em dois níveis” para evitar os possíveis 

vínculos entre as duas enunciações, já que, diferente do discurso relatado em estilo direto, 

essas possuem debreagem diferentes. Ou seja, optamos por utilizar “enunciação em dois 

níveis” para marcar que o espaço, o tempo e o locutor de cada enunciação se dá de forma 

distinta na fotografia com letreiro - o que não ocorre no caso de João disse: “Pedro me disse 

‘estou contente’”. No caso das frases em cartazes de protesto em fotografias de um jornal, a 

enunciação do locutor-fonte é capturada pela imagem e é reproduzida por um outro locutor. 

As fotografias jornalísticas com cartazes de protesto são, portanto, um caso particular de 

“dupla enunciação” e de discurso relatado em estilo direto (RED) pois ambos os locutores – 

manifestantes e jornal(ista) - estão presentes no ato comunicativo.  

Em outras palavras, neste caso particular de “duplo destacamento”, defendemos que a 

fotografia jornalística que possui um cartaz de protesto no quadro fotográfico atua tanto como 

discurso RED (enunciação segunda), como seu próprio enunciado-fonte (enunciação 

primeira), simultaneamente. Ou seja, o enunciado-fonte do manifestante está expresso da 

forma como ele foi enunciado e, também, o enunciado do jornal(ista) que retrata os anseios 

dos manifestantes que está presente no cartaz. Tal ocorrência, nos incita dúvida em 

nomearmos esse fenômeno de “duplo destacamento” ou de “destacamento em dois níveis”, já 

que ambos os destacamentos são expressos simultaneamente. 

Identificamos ainda um caso extremamente raro que é o destacamento do 

destacamento do destacamento do destacamento. Ou seja, uma frase foi destacada em um 

momento e reproduzida imageticamente por um veículo de comunicação. Essa publicação foi 

utilizada em um segundo momento, em um novo contexto, e houve uma nova publicação com 

imagens da publicação anterior. Chamamos tal ocorrência de “destacamento quádruplo” ou 

“destacamento em quatro níveis”. 

Nas Figuras 46 e 47, é possível notar quatro operações de destacamento. O primeiro 

destacamento foi feito pela manifestante quando protestou nua em 2001, com a frase “FORA 

FHC” pintada sobre o corpo. Na época, tal cena foi publicada, por meio de uma foto, por uma 

revista e pela FSP, gerando o segundo destacamento. Posteriormente, a mesma manifestante 

se utilizou desse material antigo ao se manifestar novamente em Junho de 2013, o que foi 
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registrado por meio fotográfico, o que gerou um  terceiro destacamento. Por fim, ao publicar 

tais imagens, a FSP promoveu mais uma operação de destacamento. É o caso do 

“destacamento em quatro níveis” ou de “destacamento quádruplo”  

 

Figura 46. Exemplo de Destacamento Quádruplo ou Destacamento em Quatro Níveis #1 

     
Fonte: FSP 23/06/2013 – Primeira Página 

 

Figura 47. Exemplo de Destacamento Quádruplo ou Destacamento em Quatro Níveis #2 

 
Fonte: FSP 23/06/2013 – Cotidiano 2 6 
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Tal reflexão nos leva a pensar se esse seria, portanto, um caso de “enunciação em 

quatro níveis” ou de “enunciação quádrupla”. A primeira seria da manifestante em 2001, a 

segunda da FSP em 2001, a terceira da manifestante segurando a matéria em 2013 e a quarta a 

publicação da fotografia da manifestante em 2013 segurando a fotografia de 2001 com ela no 

quadro fotográfico com frases pintadas sobre o corpo.  

Retomando os tipos de destacamento apresentados por Maingueneau e recuperados na 

seção 1, de fundamentação teórica, verificamos que as fotografias jornalísticas podem 

destacar ambos os tipos de destacamento, ou seja, tanto os destacados por natureza 

(aforização primária) como os destacados de um texto (aforização secundária). 

Os destacados por natureza (constitutivos) são aqueles em que a frase não apresenta 

nenhuma relação com textos anteriores. Este é o caso da grande maioria das frases aforizadas 

em cartazes de protesto. Vamos destacar dois deles, um apresentando um fato isolado e o 

outro para mostrar como a aforização primária repercutiu e circulou imageticamente dentro do 

próprio jornal. 

Na Figura 48, um homem vestido de palhaço segura uma buzina e um cartaz escrito 

“Reforma no $I$TEMA Penitenciário”. Neste exemplo, a palavra SISTEMA está escrita com 

dois caracteres que representam o cifrão ($), simbolizando dinheiro. A prática discursiva 

parece evocar a noção de que se gasta muito com presos e prisões e que faz-se necessário, 

portanto, uma reforma no sistema prisional. 

 

Figura 48. Aforização Primária em fotografia com frase destacada em cartazes de protesto 

 
Fonte: FSP 17/04/2013 – C5 
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O outro exemplo é a utilização em várias imagens do cartaz com o dizer “82 anos – 

não vim pra brincar – vim manifestar”. Ele está presente na edição do dia 20 de junho de 

2013, conforme apresentado na Figura 43, à esquerda no quadrante inferior. Para facilitar, 

aproximamos a imagem e reproduzimos na Figura 49. A Figura 50 foi publicada no 

suplemento “V de Vozes”, de 23 a 29 de junho de 2013. Ou seja, a personagem que fez parte 

de uma coletânea de frases ganhou destaque em um matéria. Este mesmo cartaz “Tenho 82 

anos - não vim brincar – vim me manifestar” foi utilizado em uma ilustração, um dia antes da 

sua publicação na coletânea, conforme mostramos na Figura 13, datada de 19 de junho de 

2013. Para facilitar a leitura, reproduzimos o recorte na Figura 51. 

 

Figura 49. Intertextualidade de fotografias com frase destacada em cartazes de protesto #1 

  
Fonte: FSP 20/06/2013 – C6 
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Figura 50. Intertextualidade de fotografias com frase destacada em cartazes de protesto #2 

 
Fonte: FSP 23-29/06/2013 São Paulo 25 

 
Figura 51. Intertextualidade de fotografias com frase destacada em cartazes de protesto #3 

 
Fonte: FSP 19/06/2013 – E10 

 

A circulação deste cartaz é relevante pela narrativa que ele carrega. Quando Marita 

Ferreira diz que tem 82 anos, combate-se a ideia de que apenas jovens baderneiros estavam 

protestando. Ou seja, ao menos para ela, não se tratava de uma brincadeira, mas de uma 

manifestação séria. A carga semântica é tão forte que fez com que a mesma frase destacada 

circulasse em diferentes edições da FSP. Tal fato nos faz refletir se não estamos diante de 

novas possibilidades de relações intertextuais no discurso jornalístico, desta vez, via frases 

destacadas em imagens. 
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Retomando a perspectiva teórica de Maingueneau, no segundo tipo de destacamento, 

feito por extração, as frases são pertencentes a outros enunciados-fontes, os quais podem ou 

não ser recuperados no texto. Vejamos exemplos desses dois casos. Na Figura 52, temos a 

frase “Para não dizer que não falei das flores”. Essa frase é o título da canção de Geraldo 

Vandré, de 1968, criada no período do regime militar no Brasil, como uma forma de protesto. 

Aqui, o texto original foi apropriado e modificado para fazer uma crítica à prefeitura da 

cidade de São Paulo, que estava apagando os grafites de Osgemeos.  

Na Figura 53, a legenda indica que havia naquele local um grafite com a frase 

“Vinagre é crime” que foi apagada pela prefeitura. Foi então que os Osgemeos picharam o 

artigo 5º da Constituição Federal de 1988, “É livre a expressão da atividade intelectual, 

artística, científica e de comunicação, independente de censura ou licença. Artigo 5o”. Apesar 

de ser um artigo conhecido da Carta Magna, os autores fizeram questão de assinar “Artigo 5º” 

no final da frase, talvez com a finalidade de que o leitor menos atento pudesse recuperar a 

origem dessa frase. 

 

Figura 52. Aforização Secundária em fotografia com frase destacada em pichações em muros #1 

 
Fonte: FSP 21/06/2013 – C16 
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Figura 53. Aforização Secundária em fotografia com frase destacada em pichações em muros #2 

 
Fonte: FSP 19/07/2013 – C4 

 

Como demonstramos, as frases destacadas que integram imagens no discurso 

jornalístico configuram/constituem um campo vasto, com potencial de ser explorado de 

muitas maneiras; nosso objetivo nesta seção foi o de lançar novos olhares para essa questão, 

compartilhando o que descobrimos no processo de montagem do córpus. Antes de 

finalizarmos esta seção, vale registrarmos que encontramos também, nesse processo, alguns 

casos inusitados, como é o caso da utilização de um conjunto grande de “frases sem texto” (ou 

seja, destacadas) que compõe juntas a diagramação da capa de um suplemento, conforme 

podemos visualizar na Figura 54. 
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Figura 54. Capa de suplemento com frases aforizadas 

 
Fonte: FSP 23-29/06/2013 – São Paulo Capa 

 

Este é um caso diferente da utilização de destacamento por meio do design de notícias, 

ou seja, da diagramação. Aqui, as frases foram destacadas a fim de compor a capa do caderno 

São Paulo. Algumas delas foram apresentadas em negrito, como: “Se a passagem não baixar, 

olê, olê, olá, eu vou protestar!”, “Ei, perua, sai do shopping e vem pra rua”, “Ah, o povo 

acordou, o povo acordou”, “Enfia os R$0,20 no SUS”, “Vai ser tão legal! Ver partido sem 

poder com o voto distrital”, “Ih, fodeu, o povo apareceu”, “Você aí de gravata, vem pra 
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passeata”, “Catracas vão rolar!”, “Coxinha também protesta”, “R$0,20 toda revolução tem um 

estopim. Tá lindo, Brasil!”, “A tarifa abaixou, mas o povo não calou”, “82 anos: não vim pra 

brincar, vim manifestar”, “R$3,20 só se for open bar”, “Ideias são à prova de bala”, “Fora 

todos os partidos”, “Ia ixcrever augu legau, maix fautô edukssão”, “Obrigado por lutarem 

pelo meu futuro”, “Não é mole não, dormir com fome pra pagar a condução!”, “A tarifa 

abaixou, mas o povo não calou”, “Sem partido! Fora militante”, “Todos contra a corrupção”, 

“Ah, mas que vergonha, o busão está mais caro que a maconha”, “Brasil! Vamos acordar, o 

professor vale mais do que o Neymar”, “Foco na missão, contra o aumento do busão!”, “Filho 

onde você tá? Eu vim aqui pra te apoiar!”, “O povo unido é gente pra caralho”, etc. 

Casos como esse ao lado dos que já foram apresentados atestam que as frases 

destacadas presentes em imagens do discurso jornalístico impresso compõem um universo 

bastante diversificado, o que reforça a necessidade de realizarmos certos recortes a fim de 

organizarmos um córpus homogêneo o suficiente para que possamos extrair as regularidades 

do fenômeno que estamos investigando. Foi isso o que nos levou a realizarmos o recorte mais 

significativo deste trabalho, elegendo como objeto de estudo apenas as frases destacadas de 

banners e de cartezes de protestos presentes em fotografias publicadas pelo discurso 

jornalístico impresso. Outros estudos poderão se apropriar das descobertas encontradas a fim 

de investigar como as frases destacadas ocorrem verbo-visualmente no discurso jornalístico. 

Por fim, resta-nos fazer as últimas considerações sobre a coleta do córpus. 

 

2.4 Os “recortes” no córpus 

 

Como já delineamos as bases teóricas de nossa análise, a escolha de analisar as 

fotografias com frases na composição da imagem nos fez excluir, portanto, outros enunciados 

aforizados no texto jornalístico. Por exemplo, descartamos as ocorrências em que o texto 

jornalístico transcreve os dizeres dos cartazes, como o sinalizado na Figura 55. 
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Figura 55. Texto jornalístico que cita frase de cartaz de protesto 

 
Fonte: FSP 26/03/2013 – C6 

 

Apesar do recorte do córpus compreender apenas o material linguístico canônico 

dentro do quadro imagético, outras dificuldades se apresentaram. A primeira delas foi a 

questão dos textos em outros idiomas publicados pela FSP, geralmente ao retratar as 

manifestações populares de outros países. A maioria das ocorrências está presente no caderno 

“Mundo”, que trata de questões internacionais. As  Figuras 56 e 57 exemplificam esses casos.  

 

Figura 56. Fotografia com frases destacadas em cartazes de protesto em outro idiomas #1 

 
Fonte: FSP 01/06/2013 – A12 
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Figura 57. Fotografia com frases destacadas em cartazes de protesto em outro idiomas #2 

 
Fonte: FSP 24/06/2013 – A9 

 

Certamente, a imagem que a FSP faz de seu leitor não é a de um poliglota. Há 

momentos em que a FSP traduz literalmente as frases destacadas na própria legenda da foto. 

Por exemplo, na Figura 58, com “Snowden, estamos com você” e, na figura 59, “Sr. 

Schäuble, devolva o dinheiro roubado”. 

 
Figura 58. Fotografia com frases destacadas em cartazes de protesto em outro idiomas #3 

   
Fonte: FSP 29/06/2013 – Mundo 2 6 

 

Figura 59. Fotografia com frases destacadas em cartazes de protesto em outro idiomas #4 

 
Fonte: FSP 19/07/2013 – B6 
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O uso de frases em outros idiomas nos faz questionar o motivo de sua inclusão no 

discurso jornalístico. Uma das possibilidades é que a FSP quer dialogar com os falantes 

daquela língua, geralmente os maiores interessados em saber o que se passa em determinado 

país. Uma outra possibilidade diz respeito à questão da verossimilhança, já que a exibição da 

foto poderia “comprovar” que tal evento realmente ocorreu.  

Contudo, vamos mais além e nos questionamos se a publicação de fotografias com 

frases destacadas (ou seja, aforizadas) em cartaz de protesto seria necessária caso houvesse 

outras imagens para representar imageticamente tais acontecimentos. Ou, ainda, se não se 

trata de uma estratégia comunicativa do discurso jornalístico a fim de legitimar-se, ao dar 

“voz” à vontade popular e exibir os manifestantes locais. 

 
Figura 60. Fotografia com frases destacadas em cartazes de protesto em outro idiomas #5 

 
Fonte: FSP 17/06/2013 – C4 

 

Figura 61. Fotografia com frases destacadas em cartazes de protesto em outro idiomas #6 

 
Fonte: FSP 18/07/2013 – Primeira Página 
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Algumas manifestações no Brasil, presentes em outros cadernos da FSP também 

apresentaram frases destacadas em inglês ou espanhol, em sua maioria. Na Figura 60, há um 

grupo de brasileiros que fez um ato em Berlin e utilizam a frase em inglês “Stop Police 

Violence”. Na Figura 61, estampada na Primeira Página da FSP, há a frase “FIFA Go Home”, 

que faz analogia à frase “Yankee Go Home”, expressão utilizada que se opõe à presença de 

norte-americanos em terras estrangeiras.  

Na Figura 62, um recorte da Figura 43, há a frase destacada “Lejos, pero no cegos!!!”, 

que é explicada pela fala da estudante logo abaixo; e a frase “V for Vinegar”, que faz um 

trocadilho com referência à série de romances de Alan Morre, “V for Vendetta” e ao uso do 

“vinegar” (vinagre, em português) contra os gases lacrimogêneos utilizados pela Polícia 

Militar em manifestações. Na Figura 63, há a frase “Fuck Human Rights!!!”, que quebra com 

o cânone jornalístico em evitar o uso de palavras de baixo calão – como também apresentado 

na Figura 29. 

 
Figura 62. Fotografia com cartazes de protesto em outro idiomas #7 

 
     Fonte: FSP 20/06/2013 – C7 

 
Figura 63. Fotografia com cartazes de protesto em outro idiomas #8 

 
     Fonte: FSP 20/06/2013 – C7 
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Diante de casos assim, optamos por selecionar apenas as frases destacadas (ou seja, 

“sem texto”) escritas em língua portuguesa. 

A segunda dificuldade foi a legibilidade das frases destacadas nas imagens. Algumas 

vezes as frases contidas nas imagens eram muito pequenas para identificar o que estava 

escrito no cartaz de protesto, por exemplo, as Figuras 64 e 65. Sendo assim, decidimos não 

analisar as frases que tinham sua integralidade comprometida. 

 

Figura 64. Fotografia com frases destacadas não legíveis em cartazes de protesto #1 

 
     Fonte: FSP 03/01/2013 – A7 

 

Figura 65. Fotografia com frases destacadas não legíveis em cartazes de protesto #2 

 
Fonte: FSP 04/05/2013 – C4 e C5 

 

A terceira dificuldade se apresenta pela incompletude das frases aforizadas, ou seja, 

quando uma parte ou fragmento da frase não era apresentada ao leitor. Algumas vezes, as 

frases aforizadas estão recortadas ou sobrepostas por algum elemento que impede a sua 

leitura. Quando não é possível captar a sua totalidade, como nas Figuras 66 e 67, excluímos a 
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imagem do córpus. Sendo assim, mantivemos apenas as frases aforizadas que podem ser 

vistas em sua completude. 

 

Figura 66. Fotografia com frases destacadas incompletas em cartazes de protesto #1 

  
Fonte: FSP 11/05/2013 – Folha 10 40-41 

 

Figura 67. Fotografia com frases destacadas incompletas em cartazes de protesto #2 

 
Fonte: FSP 15/05/2013 – A4 

 

Contudo, ao fazer esse recorte, percebemos que algumas frases destacadas, apesar de 

se apresentarem como incompletas, poderiam ser recuperadas pelo contexto, sem perder a sua 

integridade. Sendo assim, decidimos manter tais frases no córpus, já que sua leiturabilidade 

não estava comprometida. Na figura 68, podemos verificar esses dois casos de frases 

destacadas em uma mesma imagem, nela, uma que foi excluída e uma que foi incluída no 

córpus, porque apesar de sua incompletude foi possível recuperá-la.  
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Figura 68. Fotografia com frases destacadas comprometidas em cartazes de protesto 

 
Fonte: FSP 30/07/2013 – C9 

 

À direita, o cartaz de protesto contém a frase “Prisão ilegal: isso sim é hediondo!”. É 

possível recuperar “ilegal”, por conta das formas das letras, apesar de só ser legível a escrita 

da parte inferior da palavra. Na linha fina da matéria, é possível ler que a paralisação é contra 

a “prisão de chefe do Denarc”, sendo assim, recuperamos o termo “prisão”, antes de ilegal. A 

dúvida da palavra escrita ser “prisão” ou “prisões”, por conta do formato da letra, pode ser 

desfeita pelas regras gramaticais da Língua Portuguesa. Quanto ao outro termo não legível, 

deduzimos ser “hediondo”, que se recupera pelo contexto no qual está inserida a notícia, já 

que se trata de uma paralização da Polícia Civil. Sendo assim, temos, “Prisão ilegal: isso sim é 

hediondo!”.  

Por outro lado, é impossível recuperar a totalidade da frase destacada à esquerda. Na 

frase aforizada “MP Investigando: ***ta da ***ura”, é possível recuperar apenas o termo 

“investigando” que possui uma relação semântica com a sigla MP, ou seja, Ministério 

Público. Os outros elementos da frase não podem ser recuperados. Sendo assim, para a 

análise, consideramos apenas a frase aforizada legível e/ou recuperável na integra. No caso 

em questão, apenas a frase destacada à direita. Excluímos, portanto, a frase à esquerda. A foto 

no quadrante inferior da Figura 60 também é prototípica no córpus, no sentido de que em uma 

mesma imagem pode apresentar duas ou mais frases aforizadas.  

Feitos todos esses esclarecimentos relativos aos recortes realizados e ao tipo de frase 

sem texto selecionado para analisar, isto é, frases de cartazes e banners presentes em 
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fotografias da mídia impressa, esclarecemos como executamos a montagem do córpus. 

Inicialmente, foram separadas digitalmente cerca de 70 mil páginas publicadas pela FSP, de 1 

de janeiro de 2013 a 31 de dezembro de 2013, em formato imagético, disponível no site 

http://acervo.folha.uol.com.br. Cada uma das 70 mil páginas foram visualizadas e 

selecionamos apenas aquelas imagens que continham alguma “frase sem texto” (ou seja, 

destacada) em imagens. Contudo como o número de imagens ainda era muito grande, foram 

feitos todos os recortes já mencionados, o que levou a seleção das fotografias de 

manifestações populares que continham frases destacadas, de alguma forma legíveis, em 

cartazes e banners de protestos. Ainda assim, o córpus estava muito extenso, por isso 

selecionamos apenas as fotografias jornalísticas publicadas entre os meses de junho e junho 

de 2013, devido à proximidade das Manifestações de Junho. Com esses critérios, nosso 

córpus é composto de 92 páginas publicadas com fotografias que contém cartaz de protesto 

em sua composição, e, dessas 92 páginas (3 delas duplas de páginas ou páginas duplas), 

extraímos 179 “frases sem texto”, ou seja, frases que foram aforizadas pela FSP. 
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3 As Condições de Produção  

 

Um discurso é sempre pronunciado a partir de 
‘condições de produção’ dadas: por exemplo, o 
deputado pertence a um partido político que 
participa do governo ou a um partido de oposição; 
é porta-voz de tal ou tal grupo que representa tal 
ou tal interesse, ou então está ‘isolado’, etc. Ele 
está, pois, bem ou mal, situado no interior da 
‘relação de forças’ existentes entre os elementos 
antagônicos de um campo político dado: o que diz, 
o que anuncia, promete ou denuncia não tem o 
mesmo estatuto conforme o lugar que ele ocupa; a 
mesma declaração pode ser uma arma temível ou 
uma comédia ridícula segundo a posição do orador 
e do que ele representa, em relação ao que diz: um 
discurso pode ser um ato político direto ou um 
gesto vazio, para ‘dar o troco’, o que é uma outra 
forma de ação política. (PECHEUX, 1997 [1969], 
p. 77, grifos no original). 

 

No aparato teórico-metodológico da Análise do Discurso (AD) de linha francesa, o 

conceito de condições de produção, em linhas gerais, designa não apenas o envolvimento 

material e institucional do discurso, mas também as representações imaginárias que os 

interlocutores fazem de suas identidades e do referente de que tratam, com base no que já foi 

dito e ouvido. Particularmente quanto a esse último aspecto, trata-se de um conjunto de 

representações imaginárias, já que o vivido e o percebido pelos indivíduos é sempre 

enformado e constituído pela estrutura da ideologia que os determina enquanto sujeitos de 

seus discursos. 

Com o conceito de condição de produção, proposto incialmente por Pêcheux 

(1997[1969]) e depois precisado por Pêcheux e Fuchs (1997[1975]), a AD francesa se 

distancia das abordagens linguísticas que reduzem o extraverbal às circunstâncias mais 

imediatas de produção, isto é, à produção “no sentido linguístico ou psicolinguístico do 

termo” (POSSENTI, 2011, p. 369), em detrimento das condições históricas que regulam os 

processos discursivos.   

Segundo Possenti (2011), o conceito de condições de produção, mesmo excluindo 

radicalmente qualquer aspecto psicossociológico, pode incluir não só as condições de 

produção de longo alcance, como também as mais imediatas. A esse respeito, cita o exemplo 

de alguém que pretende responder a um artigo de jornal publicado na véspera por um 
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adversário. Nesse caso, de acordo com o autor, deve repetir o que diria em qualquer 

circunstância, dado que suas posições são as que são, mas, por outro lado, deve considerar 

também, de alguma forma, o que foi dito no texto a que responde, além de estar sujeito a 

outras restrições, por exemplo, deve levar em conta o tipo de veículo onde sua resposta vai 

circular, o espaço que lhe será destinado para tanto, a conjuntura particular etc. Apesar de 

esses últimos elementos citados parecerem meramente contextuais,  

de fato não o são, já que fazem parte do processo discursivo do qual este 
‘discurso’ também faz parte. Assim, para a AD, os contextos imediatos 
somente interessam na medida em que, mesmo neles, funcionam condições 
históricas de produção. Ou seja, os ‘contextos’ fazem parte de uma história 
(...) (POSSENTI, 2011, p. 369, grifos no original). 

Considerando, então, a importância de refletirmos sobre as restrições que regulam a 

produção de um discurso para podermos compreender melhor seu funcionamento, tratamos, 

nesta seção das condições de produção das frases destacadas (ou seja, “sem texto”) que 

tomamos como objeto de nosso estudo, considerando, mesmo que de um modo mais geral, os 

principais fatores relativos à sua emergência e circulação, a saber: o tipo de veículo em que 

circulam, incluindo as representações imaginárias dominantes nesse âmbito, o gênero ao qual 

se ligam e a conjuntura histórica de sua emergência. 

 

3.1 O Discurso Jornalístico Impresso 

 

Para refletirmos sobre as condições de produção do tipo de frase destacada que 

propomos a analisar, é necessário observamos o veículo no qual ela está inserida, em outras 

palavras, como o discurso jornalístico impresso realiza a cobertura de manifestações sociais. 

Isso porque, ao protestarem, os manifestantes querem que suas demandas ou bandeiras 

tenham repercussão. Em contrapartida, a mídia apenas divulga esses acontecimentos caso 

estejam em sintonia com os critérios de noticiabilidade e de valor-notícia (cf. Traquina, 2005).  

Quando os critérios são atendidos, há uma relação de interesse mútuo, ou seja, entre os 

manifestantes e a mídia. Por um lado, há os manifestantes que querem agendar (agenda 

setting) alguns assuntos políticos e, por outro, a mídia precisa utilizar personagens e imagens 

para ilustrar a sua cobertura política da manifestação.  

A cobertura de movimentos sociais é uma tarefa árdua, pois a mídia procura reportar 

os anseios dos manifestantes resumidamente, promovendo enquadramentos (framing) e 

traduzindo-os em informações julgadas relevantes. Porém, ao informar (=dar forma a) tais 
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cenas, a mídia dá sentido ao acontecimento (happening) e os leitores/expectadores, ausentes 

ao evento noticiado, acabam por entrar em contato apenas com o enquadre (frame) praticado, 

e não com a “totalidade” do fato em si. O contato com a mídia e com formadores de opinião 

faz com que algumas pessoas reavaliem certas posições perante os fatos, muitas vezes 

reafirmando suas convicções anteriores, mas nem sempre. E, nesse processo, a opinião 

pública é construída e reconstruída. 

Ciente dessa prática discursiva jornalística, por sua vez, os manifestantes utilizam 

recursos visuais e/ou sonoros a fim de expressar seus anseios e suas bandeiras políticas. 

Assim, utilizam-se de cartazes, faixas, camisetas e, até, objetos cenográficos, como caixão, 

cruz, venda nos olhos, etc.  

Diferentemente da mídia audiovisual, que tem a possibilidade de transmitir as 

gravações (sonoras, no jargão jornalístico) feitas com os entrevistados, a mídia impressa 

depende da crença de que a fonte realmente disse o que o jornalista diz que ela lhe disse. 

Sendo assim, a utilização de imagens na mídia impressa traz credibilidade e reafirma o que a 

notícia conta textualmente, estabelecendo uma relação texto-imagem.  

Apesar de alguns protestos contarem com uma esquete artística como uma forma de 

protesto, por exemplo um cortejo fúnebre, a fotografia não consegue capturar toda a cena no 

“ato fotográfico”. Portanto, o fotógrafo frequentemente opta por registrar o momento 

“mágico”, que transmita a totalidade da informação em apenas um quadro fotográfico, 

conforme notamos nas Figuras 69. 

 
Figura 69. Fotografia de uma esquete em forma de protesto 

 
Fonte: FSP 19/06/2013 – A14 
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Há outros tipos de “protestos simbólicos”, por assim dizer, como aqueles que utilizam 

objetos para sensibilizar as pessoas, como verificamos na Figura 70 relativo a um protesto em 

que bolas de plástico foram colocadas em frente ao Congresso Nacional. A legenda diz: 

“JOGADA. Durante protesto, manifestantes chutaram 594 bolas em lago em frente ao 

Congresso Nacional”. Nas imagens verificamos uma foto semelhante àquelas de “antes x 

depois”, criando uma narrativa quase cinematográfica, em que se apresenta o modo como as 

bolas estavam posicionadas antes e como eles ficaram posicionadas depois do ato de protesto. 

 

Figura 70. Fotografia de uso de objetos como forma de protesto 

 
Fonte: FSP 27/06/2013 – C12 

 

Apesar de imagens de manifestações simbólicas sensibilizarem o público, vem sendo 

cada vez mais comum a utilização de fotografia de cartazes em manifestação na mídia. 

Acreditamos que esse fato ocorre por ser um recurso imagético que dá credibilidade para o 

acontecimento que o jornal(ista) está noticiando, como já afirmamos anteriormente. Nesse 

caso, a relação texto-imagem não ocorre em elementos distintos – como na foto e foto-

legenda –, mas sim dentro do quadro fotográfico, como se o próprio manifestante tivesse 

enunciando suas demandas. Por sua vez, sabendo disso, os manifestantes “criam” imagens 

propícias para serem noticiadas – da mesma forma como as imagens simbólicas de protesto 

também são construções midiáticas.  
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Em resumo, o discurso jornalístico se apropria frequentemente de fotografias de 

cartazes de protesto para reportar a prática social de manifestação. Ao publicar fotos com 

frases verbais, além de conferir a verossimilhança do real, de que realmente houve um 

protesto, o jornal adota um ethos de “ser” democrático, já que “dá voz” aos “sem voz”, que, 

em outras circunstâncias, provavelmente não seriam considerados como boas “fontes” pelo 

jornal. Por outro lado, ao utilizar fotografias com os cartazes das manifestações a fim de expor 

as diferentes “vozes”, a mídia também produz uma espécie de sinopse/sinédoque, simulando 

focalizar todas as causas e bandeiras políticas de uma manifestação pública em apenas alguns 

cartazes de protesto. Sendo assim, os cartazes de protesto servem como recursos discursivos 

tanto para os manifestantes se expressarem, quanto para o jornal(ista) que procura se revestir 

de credibilidade ao noticiar uma manifestação. Abordaremos questões tanto dos recursos 

linguajeiros como do ethos com mais propriedade nas seções 4 e 5, respectivamente. 

A seguir, continuamos a tratar das condições de produção do córpus, abordando o 

cartaz de protesto como um gênero, isto é, um dispositivo sócio-comunicativo, historicamente 

definido. De antemão, sabemos que o cartaz de protesto faz uso de um suporte de tamanho 

delimitado que restringe fortemente a possibilidade de ocorrência da linguagem verbal, que 

deve ser reduzida para poder se acomodar ao espaço fisicamente disponível. Além disso, esse 

gênero parece expressar sinteticamente as insatisfações, as demandas e os desejos de mudança 

dos manifestantes. Na próxima seção, vamos investigar esses aspectos considerando os 

estudos sobre os gêneros do discurso, para que possamos compreendê-los adequadamente.  

 

3.2 O Gênero Determina o Enunciado 

 

O termo “gênero” vem do Francês genre e é usado para referir a um grupo, tipo, classe 

ou categoria distinta que apresenta certas semelhanças entre si que as diferencia de outros 

grupos (FOSS, 2004, p. 193). Quando aplicados às estruturas textuais, o gênero se apresenta 

enquanto um conceito não estabilizado e pode ser mobilizado em diferentes disciplinas, como 

a Retórica, a Comunicação e a Linguística, para citar apenas algumas. De acordo com Fiorin 

(2006),  

Desde a Grécia, o Ocidente opera com a noção de gênero. Ele agrupa os 
textos que têm características e propriedades comuns. Assim, os gêneros são 
tipos de textos que têm traços comuns. Na medida em que eles eram vistos 
como um rol de propriedades formais, fixas e imutáveis, adquiriam um 
caráter normativo (FIORIN, 2006, p. 60).  
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Não pretendemos fazer um resgate dos principais teóricos que trabalharam com a 

questão de gênero, mas recuperamos as contribuições de alguns deles para embasar nosso 

posicionamento, a começar por Tzvetan Todorov (1980), que tratou de responder a pergunta: 

“De onde vêm os gêneros?” 

Pois bem, simplesmente de outros gêneros. Um novo gênero é sempre a 
transformação de um ou de vários gêneros antigos: por inversão, por 
deslocamento, por combinação (...). É um sistema em contínua 
transformação e a questão das origens não pode abandonar, historicamente, 
o terreno dos próprios gêneros: no tempo, nada há de ‘anterior’ aos gêneros. 
Saussure não dizia que ‘O problema da origem da linguagem não é outro 
senão o de suas transformações’? E já Humdolbt: ‘chamamos uma língua 
‘original’ apenas porque ignoramos os estados anteriores de seus elementos 
constitutivos’. A questão de origem que eu gostaria de formular, no entanto, 
não é de natureza história, mas sistemática; ambas parecem-me igualmente 
legítimas e necessárias (...). É preciso perguntar: que é, no fundo, um 
gênero? À primeira vista a resposta parece evidente: os gêneros são classes 
de texto. Mas tal definição dissimula mal seu caráter tautológico por trás da 
pluralidade dos termos empregados: os gêneros são classes, o literário é 
textual (TODOROV, 1980, p. 46, grifos no original e negritos nossos). 

A noção de gênero como classe é problemática, pois “pode-se sempre encontrar uma 

propriedade comum a dois textos e, portanto, reuni-los numa classe” (TODOROV, 1980, p. 

47). Todorov (1980, p. 47) afirma que esta pode ser uma “noção cômoda e operante” e propõe 

descrever um gênero a partir de suas “propriedades discursivas” institucionalizadas.  

Numa sociedade, institucionaliza-se a recorrência de certas propriedades 
discursivas, e os textos individuais são produzidos e percebidos em relação à 
norma que esta codificação constitui. Um gênero, literário ou não, nada mais 
é do que essa codificação de propriedades discursivas. (...) É porque os 
gêneros existem como instituição, que funcionam como ‘horizontes de 
expectativa’ para os leitores, como ‘modelos de escritura’ para os autores. 
(...) Pelo viés da institucionalização, os gêneros se comunicam com a 
sociedade em que ocorrem. (...) Uma sociedade escolhe e codifica os atos 
[de fala] que correspondem com maior proximidade à sua ideologia; eis 
porque a existência de certos gêneros numa sociedade, sua ausência numa 
outra, são reveladoras dessa ideologia e nos permite estabelecê-la com maior 
ou menor clareza (TODOROV, 1980, p. 48-50, grifos no original).  

Todorov (1980) vê no gênero uma institucionalização17, que mobiliza tanto os leitores 

quanto os autores de um texto. Por um lado, os autores escrevem em função do sistema 

genérico existente e, por outro lado, os leitores leem em função desse mesmo sistema, ainda 

que ambos não sejam conscientes desse sistema genérico. “A lógica interna dos gêneros é 

                                                
17 Todorov (1980, p. 50) lembra que os historiadores utilizam as características de determinados gêneros como 
diferenciadores de povos vizinhos. Um gênero pode se correlacionar com outros elementos da mesma cultura, por exemplo, 
pois em “cada época tem seu próprio sistema de gêneros que está em relação com a ideologia dominante, etc. Como qualquer 
instituição, os gêneros evidenciam os aspectos constitutivos da sociedade a que pertencem”.   
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absoluta, implacável, mas a escolha de um gênero de preferência a um outro é inteiramente 

livre” (TODOROV, 1980, p. 37).  

Todorov (1980, p. 21) considera o gênero como uma convenção social. “Todos sabem 

que não se deve enviar uma carta pessoal no lugar de um relatório oficial, e que os dois não se 

escrevem da mesma maneira”. Portanto, os gêneros exercem influência direta prática sócio-

comunicativa. 

Fiorin (2006, p. 61), ao apresentar o pensamento de Bakhtin, lembra que os gêneros 

são “tipos de enunciados relativamente estáveis” – e, como vimos em Todorov (1980, p. 46), 

é um “sistema em contínua modificação” –, ou seja, o gênero nunca é dado e acabado, ele está 

sempre em processo de construção, de mutação, de transformação.  

O gênero une estabilidade e instabilidade, permanência e mudança. De um 
lado, reconhecem-se propriedades comuns em conjuntos de texto; de outro, 
essas propriedades alteram-se continuamente. Isso ocorre porque as 
atividades humanas, segundo o filósofo russo [Bakhtin], não são nem 
totalmente determinadas nem aleatórias. Nelas, estão presentes a recorrência 
e a contingência. A reinteração possibilita-nos entender as ações e, por 
conseguinte, agir; a instabilidade permite adaptar suas formas a novas 
circunstâncias. (...) Os gêneros são meios de apreender a realidade. Novos 
modos de ver e de conceptualizar a realidade implicam o aparecimento de 
novos gêneros e a alteração dos já existentes. Ao mesmo tempo, novos 
gêneros ocasionam novas maneiras de ver a realidade (FIORIN, 2006, p. 69). 

Além disso, 

Não só cada gênero está em incessante alteração; também está em contínua 
mudança seu repertório, pois, à medida que as esferas de atividade se 
desenvolvem e ficam mais complexas, gêneros desaparecem ou aparecem, 
gêneros diferenciam-se, gêneros ganham um novo sentido. Com o 
aparecimento da internet, novos gêneros surgem: o ‘chat’, o ‘blog’, o ‘mail’, 
etc. A epopeia desaparece e dá lugar a novos gêneros (FIORIN, 2006, p. 65, 
grifos no original). 

Ainda segundo Fiorin (2006), 

Bakhtin não pretende fazer um catálogo dos gêneros, com a descrição de 
cada estilo, de cada estrutura composicional, de cada conteúdo temático. De 
um lado, porque a riqueza e variedade dos gêneros são infinitas, uma vez que 
as possibilidades da ação humana são inesgotáveis e cada esfera de ação 
comporta um reportório significativo de gêneros do discurso. Na esfera da 
ação jurídica, por exemplo, temos gêneros como a petição, a sentença, o 
acórdão, o despacho, etc. Na esfera da ação religiosa, há a oração, a fórmula 
sacramental, o sermão e assim por diante. De outro, porque o que importa 
verdadeiramente é a compreensão do processo de emergência e de 
estabilização dos gêneros, ou seja, a íntima vinculação do gênero com uma 
esfera de atividade (FIORIN, 2006, p. 63). 
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Para Fiorin (2006, p. 69), “o gênero somente ganha sentido quando se percebe a 

correlação entre formas e atividades. Assim, ele não é um conjunto de propriedades formais 

isolado de uma esfera de ação”. Isso porque, para Fiorin (2006, p. 61-62), “os gêneros estão 

sempre vinculados a um domínio da atividade humana, refletindo suas condições específicas e 

suas finalidades”. Em outras palavras, saber identificar um gênero ultrapassa conhecer seus 

aspectos formais; é, também, a competência do interlocutor com tal e tal atividade humana. 

Mesmo que alguém domine bem uma língua, sentirá dificuldade de 
participar de determinada esfera de comunicação se não tiver controle do(s) 
gênero(s) que ela requer. É por isso que há pessoas que conversam 
brilhantemente, mas são incapazes de participar de um debate político ou de 
discursar para uma grande plateia. A falta do domínio do gênero é a falta de 
vivência de determinadas atividades de certa esfera (FIORIN, 2006, p. 69). 

Sobre as reflexões de Fiorin (2006), entendemos que ao definir o gênero “cartaz de 

protesto” estamos nos localizando no ano de 2013, com as construções sociais vigentes nesta 

época histórica. Como já vimos na seção 2 e mostraremos a seguir nesta seção, o “cartaz de 

protesto” não é um gênero 100% estabilizado, mas apresenta características composicionais 

próprias, como mostraremos na seção 4. O teórico Bakhtin (2003), na obra “Estética da 

Criação Verbal”, afirma:   

A vontade discursiva do falante se realiza antes de tudo na ‘escolha de um 
certo gênero de discurso’. Essa escolha é determinada pela especificidade de 
um dado campo da comunicação discursiva, por considerações semântico-
objetais (temáticas), pela situação concreta da comunicação discursiva, pela 
composição pessoal dos seus participantes, etc. A intenção discursiva do 
falante, com toda a sua individualidade e subjetividade, é em seguida 
aplicada e adaptada ao gênero escolhido, constitui-se e desenvolve-se em 
uma determinada forma de gênero. Tais gêneros existem antes de tudo em 
todos os gêneros mais multiformes da comunicação oral cotidiana, inclusive 
do gênero mais familiar e do mais íntimo (BAKHTIN, 2003, p. 282, grifo no 
original). 

Sendo assim, parece ser impossível enunciar sem escolher um certo tipo de gênero. 

Como afirma Bakhtin (2003),  

falamos por gêneros diversos sem suspeitar da sua existência. Até mesmo no 
bate-papo mais descontraído e livre nós moldamos o nosso discurso por 
determinadas formas de gênero, às vezes padronizadas e estereotipadas, às 
vezes mais flexíveis, plásticas e criativas (...). Esses gêneros do discurso nos 
são dados quase da mesma forma que nos é dada a língua materna, a qual 
dominamos livremente até começarmos o estudo teórico da gramática. A 
língua materna - sua composição vocabular e sua estrutura gramatical - não 
chega ao nosso conhecimento a partir de dicionários e gramáticas mas de 
enunciações concretas que nós mesmos ouvimos e nós mesmos 
reproduzimos na comunicação discursiva viva com as pessoas que nos 
rodeiam (BAKHTIN, 2003, p. 282-283). 
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Por serem estáveis, mesmo que precariamente, os gêneros facilitam a comunicação, 

pois nos permitem fazer predições e evitam a necessidade de prestarmos atenção a todos os 

detalhes dos enunciados que ocorrem à nossa volta. A respeito do fato de os gêneros atuarem 

como um fator de economia cognitiva, Bakhtin afirma:  

Nós aprendemos a moldar o nosso discurso em formas de gênero e, quando 
ouvimos o discurso alheio, já adivinhamos o seu gênero pelas primeiras 
palavras, adivinhamos um determinado volume (isto é, uma extensão 
aproximada do conjunto do discurso), uma determinada construção 
composicional, prevemos o fim, isto é, desde o início temos a sensação do 
conjunto do discurso que em seguida apenas se diferencia no processo da 
fala. Se os gêneros do discurso não existissem e nós não os dominássemos, 
se tivéssemos de criá-los pela primeira vez no processo do discurso, de 
construir livremente e pela primeira vez cada enunciado, a comunicação 
discursiva seria quase impossível (BAKHTIN, 2003, p. 283). 

Por outro lado, como estão em contínua mudança, acompanhando as mudanças nas 

esferas sociais no interior da qual emergem, os gêneros podem dar origem a outros. 

Acreditamos que o gênero “cartaz de protesto”, por exemplo, seja proveniente do gênero 

“cartaz publicitário” (anúncio), como demonstraremos mais adiante.  

Marcuschi (2002) também reflete sobre os gêneros como algo para além das estruturas 

formais. Para ele, para compreender devidamente um gênero, faz-se necessário levar em conta 

suas funções comunicativas, mesmo que ele não tenha exatamente uma estrutura formal, 

conforme foi convencionalizado.  

Desse modo, podemos dizer que a tarefa de definir um gênero não é fácil não apenas 

porque ele está em constante mudança, mas também porque pode ser que ele não apresente os 

mesmos aspectos que outros gêneros mais corriqueiros, ou seja, pode ser que lhe faltem certas 

“partes”. A esse respeito, Marcuschi (2002) nos adverte: 

Os gêneros não são entidades naturais como as borboletas, as pedras, os rios 
e as estrelas, mas são artefatos culturais construídos historicamente pelo ser 
humano. Não podemos defini-los mediante certas propriedades que lhe 
devam ser necessárias e suficientes. Assim, um gênero pode não ter uma 
determinada propriedade e ainda continuar sendo aquele gênero. Por 
exemplo, uma carta pessoal ainda é uma carta, mesmo que a autora tenha 
esquecido de assinar o nome no final e só tenha dito no início: ‘querida 
mamãe’. Uma publicidade pode ter o formato de um poema ou de uma lista 
de produtos em oferta; o que conta é que divulgue os produtos e estimule a 
compra por parte dos clientes ou usuários daquele produto (MARCUSCHI, 
2002, p. 30; negrito nosso). 

O pensamento de Marcuschi (2002) nos faz refletir sobre a proximidade entre o gênero 

“cartaz de protesto” e o de “banner de protesto”. A diferença principal entre ambos é o 

tamanho do suporte:  o primeiro pode ser segurado por uma ou duas pessoas com as mãos; já 
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o segundo demanda duas pessoas. Porém, como a função enunciativa tanto do gênero “cartaz 

de protesto” como o de “banner de protesto” permanecem as mesmas, optamos por não 

separar essas duas categorias nas análises. Sendo assim, neste trabalho, consideramos os 

gêneros “cartaz de protesto” e “banners de protesto” como sendo componentes de um mesmo 

gênero que denominamos “cartaz de protesto”. Consideramos como sendo um mesmo gênero 

(ou seja, “cartaz de protesto”) porque a identificação de um determinado gênero parece ser 

uma tarefa impossível, já que há uma “complexidade de conceituação de gêneros. Muitas 

vezes não há como identificar onde um gênero termina e onde começa outro: eles se 

(con)fundem, o que torna difícil encontrar os limites que separam um do outro” (LARA, 

2010, p. 11). 

Por fim, ainda quanto aos gêneros, vale notarmos que os gêneros não favorecem a 

manifestação do estilo individual dos sujeitos que os empregam da mesma forma. Assim, há 

gêneros mais estereotipados, nos quais o estilo individual não encontra espaço para se 

manifestar, e outros mais flexíveis. Além disso,  

é necessário ter em mente que o estilo individual não é absolutamente livre 
do gênero. O propósito comunicativo do locutor leva, antes de mais nada, à 
seleção de um gênero, cuja escolha é determinada pela especificidade de 
uma dada esfera da troca verbal, pelas necessidades de uma temática, pelas 
relações entre os parceiros da comunicação, etc. O projeto discursivo do 
locutor adapta-se ao gênero escolhido, desenvolve-se sob a forma de um 
gênero dado. No entanto, isso não implica que o falante abandone sua 
individualidade. O estilo individual (…) dá uma entonação própria ao 
enunciado, definida pela relação do enunciador com o objeto do enunciado e 
com os enunciados dos outros (FIORIN, 2006, p. 74). 

Todas essas reflexões serviram de base para categorizarmos o gênero “cartaz de 

protesto”, encontrados em manifestações sociais e populares que veremos abaixo. Como pano 

de fundo, estamos alicerçados na noção de “dupla enunciação” ou na “enunciação em dois 

níveis” – apresentada na seção 2. Isso porque, de fato, o córpus é composto pelo gênero 

fotojornalismo e, dentro dele, ocorre o gênero “cartaz de protesto”. Como o gênero 

fotojornalismo está mais estabilizado na academia, optamos por traçar abaixo uma possível 

ontogênese do gênero “cartaz de protesto” e evidenciar suas características. Porém, vale 

ressaltarmos, não nos esquecemos de que este gênero está expresso dentro do discurso 

jornalístico por meio da fotografia. 
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3.1.1 O Gênero “Cartaz de Protesto” 

 

Não é de hoje o uso de cartazes de protesto em manifestações. Contudo, o gênero 

“cartaz de protesto” ainda não foi descrito na literatura, tanto que obtivemos poucos 

resultados sobre o tema após realizarmos uma busca intensa, em 2016, no Portal de Periódico 

da Capes, portal que reúne as principais plataformas acadêmicas, em três línguas, a saber: em 

português, com os termos “cartaz(es) de protesto”, em espanhol, com “cartel(es) de protesta”; 

e, em inglês, com “protest sign(s)”18. Além disso, pelos raros trabalhos encontrados, notamos 

que o cartaz de protesto é um objeto pouco estudado no meio científico. 

Pensando na ontogênese do gênero “cartaz de protesto”, acreditamos que ele tenha 

vindo após a o gênero cartaz publicitário (poster), anunciando um produto. Antes de 

observarmos as relações entre esses dois gêneros, apresentamos as concepções de Abraham 

Moles (1974), na obra “O Cartaz”, obra em que apresenta a relação entre o cartaz comercial 

publicitário e o anúncio de um produto. A esse respeito, o autor afirma:  

O cartaz [comercial] e o anúncio (...) se definem por uma função: ‘a vontade 
de transmitir’. Cartaz [comercial] ou anúncio não são sistemas gratuitos, 
lúdicos (...); desejam ser eficazes quer estejam a serviço do governo, para 
sua propaganda, ou de uma firma para sua publicidade; caracterizam-se por 
uma preocupação fundamental de ‘rendimento’ (...) São comunicações de 
massa com uma finalidade que, ao contrário do rádio e da TV, por exemplo, 
‘não se interrogam’ sobre suas finalidades (MOLES, 1974, p. 45-46, grifos 
no original).  

Segundo o Moles (1974, p. 43, grifos no original), o cartaz comercial é uma evolução 

do anúncio publicitário “por força de dois fatores: (1) ‘possibilidade técnica de ilustrar’ pela 

imagem em grande escala; (2) necessidade de ‘reduzir o texto’ devido à velocidade de 

deslocamento do indivíduo em relação ao estímulo”. Contudo, esses dois gêneros apresentam 

estratégias comunicativas diferentes. A esse respeito, Moles (1974) afirma:  

A dialética do anúncio é, pois: Você quer jogar comigo? (...) Pode ser 
bastante longo – várias linhas – e desenvolver um verdadeiro ‘texto’, 
enquanto que a dialética do cartaz se baseia em ‘repetição’ e ‘cansaço’. (...) o 
anúncio, ao contrário do cartaz, deve ser visto de perto, à distância de leitura; 
isto determina uma outra condição no jogo entre texto e imagem (MOLES, 
1974, p. 44-45, grifos no original).  

De acordo com Moles (1974), a imagem do cartaz publicitário, geralmente, é colorida, 

com tema único acompanhado de um “texto condutor”, que, como argumento único, 

                                                
18 Consideramos, porém, a possibilidade de haver algum artigo científico que não esteja indexado pelas principais 
plataformas, mas, mesmo se houver, dificilmente traz as reflexões que apontaremos aqui. 
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raramente, ultrapassa dez ou vinte palavras. Feito para ser exposto à visão do transeunte, o 

cartaz mescla, em sua composição, aspectos semânticos (denotativos) e estéticos 

(conotativos). Assim o autor define tais aspectos: 

a primeira é a mensagem ‘semântica’, explicitada ou explicável, 
integralmente traduzível, intacta, não importa qual seja o sistema linguístico 
efetivamente utilizado e que se baseia num repertório de signos cujos 
elementos são enunciáveis pelo emissor e pelo receptor, e conhecidos ‘antes’ 
do ato de comunicação. (...) Mas existe um ‘segundo’, superposto ao 
precedente, que chamaremos de mensagem ‘estética’ ou ‘conotativa’, que se 
baseia num conjunto de elementos de percepção enumeráveis e 
armazenáveis pelo observador, o psicofísico que assiste à comunicação sem 
nela tomar parte, mas que são inconsistentes, subconscientes ou implícitos 
tanto no receptor como no emissor. Eles constituem um completo ‘sistema’ 
de comunicação; no momento do processo de comunicação, estes são 
ignorados pelo receptor enquanto ‘signos’, eles representam uma sobrecarga 
do ato de comunicação, um acréscimo efetivo que intervém diretamente na 
percepção. Eles dependem geralmente da sensualidade da imagem, da sua 
cor, de suas implicações (MOLES, 1974, p. 49, grifos no original). 

Ainda de acordo com a reflexão desenvolvida por Moles (1974), a mensagem 

semântica e a mensagem estética devem ser estudadas separadamente, porque, enquanto a 

primeira, objetivável e traduzível, se expressa claramente para o receptor por uma 

combinação de signos, a segunda, subjetiva e pessoal, é partilhada por um público mais amplo 

e, por isso, torna-se mensurável ou referenciável num espaço qualquer de coordenadas. Ao 

utilizar esses dois tipos de mensagem, “o cartaz constrói ‘reflexos condicionados’, ‘slogans’ e 

estereótipos que se imprimem na cultura individual e, por isso, adquirem valor autônomo, 

independente do seu assunto” (MOLES, 1974, p. 27, grifos no original). Sendo assim, a 

mensagem é recebida pelo espectador e, a partir daí, recebe novos significados e sentidos que 

não são controlados pelo produtor da mensagem. 

Essas características do gênero “cartaz publicitário” (ou comercial) podem, em certa 

medida, ser estendidas para o gênero “cartaz de protesto”, uma vez que, como aquele, este 

também: (i) tem por finalidade transmitir algo, de modo eficaz, com foco, portanto, no 

rendimento; (ii) é ilustrativo; (iii) tem texto reduzido a poucas palavras; (iv) é composto de 

mensagem semântica e estética que devem ser analisadas separadamente; (v) é produzido para 

ser visto a distância; (vi) é portador de slogans e estereótipos19. De forma quase semelhante, 

tanto o cartaz de protesto como o cartaz publicitário fazem uso de um pequeno espaço físico, 

sendo assim, o locutor deve sintetizar suas ideias e expressá-las de forma sucinta e 

                                                
19 A diferença entre o cartaz publicitário e o cartaz de protesto reside, principalmente, em sua finalidade 
comunicativa: enquanto o publicitário visa vender um produto, o de protesto pretende “vender uma ideia”. 
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resumida20, estando implicada, nesses processos de produção, uma competência 

comunicativa.  

Em que pesem essas características partilhadas pelos dois gêneros, não podemos 

deixar de enfatizar as outras diferenças entre eles, considerando tanto aspectos formais de sua 

produção quanto aspectos interlocutivos. 

Assim, enquanto os cartazes publicitários são produzidos em grande escala, os 

cartazes de protesto são produzidos artesanalmente (handmade), na maioria das vezes. 

Diferentemente da impressão em grande escala de panfletos (possivelmente surgidos com a 

xilogravura), a impressão em série de cartazes de protesto ainda é pouco utilizada. É possível 

que essa opção fique cada vez mais economicamente acessível, com a popularização das 

impressoras de médios e grandes portes. 

Ao contrário de cartazes publicitários, que são afixados em muros, os cartazes de 

protesto são feitos para serem carregados pelos manifestantes, ou seja, há uma relação de co-

presença entre enunciador da mensagem e o suporte comunicativo no ato da enunciação. 

Raramente os cartazes são depositados no chão, como se fossem cavaletes sem estrutura, ou 

são afixados em muros ou em estruturas gradis, como em viadutos ou em arquibancadas.  

Pensando nas condições de produção, o texto escrito tanto em um cartaz publicitário 

como em um cartaz de protesto é produzido para leitura de outrem, que não pelo próprio autor 

que o elabora. Além disso, vale ressaltar que os escritos nos cartazes de protesto não são 

dirigidos para os outros manifestantes presentes no ato social. Isso porque, por analogia, os 

manifestantes ali reunidos também concordam com o posicionamento presente nos cartazes de 

protestos daquela manifestação. Sendo assim, não há necessidade de um convencimento das 

demandas para os seus pares. O objetivo comunicacional é convencer o “outro”, aquele que 

não está presente no protesto. 

Em termos pragmáticos, enquanto para os cartazes publicitários assume-se como 

interlocutores ideais consumidores e potenciais compradores, para as representações verbo-

visuais dos anseios demandados nos cartazes de protesto, podemos vislumbrar duas 

possibilidades de interlocução: (i) com o público que testemunha presencialmente o protesto 

e, (ii) com o público que toma ciência do acontecimento por meio da mídia, seja impressa ou 

eletrônica. Dessas duas situações, extraímos, portanto, um interlocutor imediato (presente) e 

um interlocutor mediato (que sofreu mediação).  

                                                
20 Competência semelhante a que o internauta deve ter para publicar um texto no Twitter – rede social que permite publicar 
um texto com, no máximo, 140 caracteres. 
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Os produtores dos enunciados dos cartazes tem consciência de tal fato – o que 

denominamos "dupla enunciação” ou “enunciação em dois níveis”, na seção 2 – e, 

geralmente, eles produzem cartazes não para aqueles que estão presentes no evento 

comunicativo, mas para os que sofrerão mediação. Ou seja, eles prevêem na sua enunciação 

primeira que os escritos verbais nos cartazes poderão ser objetos de uma nova enunciação, 

esta midiática. Afinal, o objetivo de escrever um cartaz de protesto é que a demanda tenha 

repercussão.  

Não há como sabermos com precisão quando se deu o início dessa prática social de 

manifestar-se por meio de cartazes de protesto. Porém, empiricamente, ao realizar uma busca 

em imagens de protesto na internet, não verificamos imagens de cartazes de protesto anterior 

às primeiras décadas do século XX. Localizamos, porém, a presença de cartazes de protesto 

em algumas fotografia da Revolução Russa, em 1917, e no Congresso de Tours, na França, 

em 1920. Como a fotografia “surgiu” em 1839 e só se popularizou no final do século XIX, 

essa deve ser a razão pela qual há um número restrito de fotografias de cartazes de protesto 

anteriores a 1900.  

Uma busca complementar em ilustrações ou pinturas talvez pudesse ajudar na 

recomposição da história desta prática social. Porém, na busca de imagens que realizamos, 

verificamos que, nos quadros que registraram a Revolução Francesa, aparecem apenas 

bandeiras; já na retratação da Revolução Russa, é possível encontrar imagens que mostram o 

uso de banners e de cartazes de protesto, o que é sugestivo de que tenha sido neste intervalo 

de tempo que os cartazes de protesto surgiram e passaram a ter cada vez mais espaço nas 

manifestações. Estudos mais aprofundados podem ser feitos para identificar com mais 

precisão a história e a configuração do gênero “cartaz de protesto”. 

Para encerrarmos a reflexão sobre as condições de produção de nosso córpus, 

tratamos, a seguir, dos protestos de junho de 2013, apresentando, em linhas gerais, o contexto 

sócio-histórico de sua ocorrência. 

 

3.2 As Manifestações de Junho de 2013 

 

Na Grécia Antiga, as questões políticas eram discutidas nas Ágoras. Hoje, além dos 

espaços virtuais, os manifestantes utilizam as ruas e praças para expressarem seus anseios e 

demandas. No início da década de 2010, nota-se uma grande onda de revoltas sociais em 

diversas partes do mundo, como a Primavera Árabe, iniciada em dezembro de 2010, o 



116 
 

Movimiento 15-M (os “Indignados da Espanha”), em 15 de maio de 2011, e o movimento 

Occupy Wall Street, em setembro de 2011. 

O brasileiro também foi às ruas no ano de 2013, contra o aumento do preço da 

passagem de ônibus, em São Paulo, liderados pelo Movimento Passe Livre (MPL). A 

mobilização que começou localizada e acabou envolvendo muitas cidades foi recebida como 

um “susto”. 

Governantes, políticos de todos os partidos, imprensa, cronistas políticos e 
até mesmo cientistas sociais foram pegos de surpresa pelas manifestações de 
massa que mudaram a face e o cotidiano de nossas cidades em junho. Pela 
rapidez com que se espraiaram, pelas multidões que mobilizam, pela 
diversidade de temas e problemas postos pelos manifestantes, elas evocam 
os grandes e raros momentos da história em que mudanças e rupturas que 
pareciam inimagináveis até a véspera se impõem à agenda política da 
sociedade e, em alguns casos, acabem transformando em possibilidade 
algumas mudanças sociais e políticas que pareciam inalcançáveis (VAINER, 
2013, p.35). 

Durante o mês de junho, o Movimento pelo Passe Livre (MPL) ganhou força e intensa 

repercussão midiática, principalmente após o excesso do uso de força policial, com balas de 

borracha e gás lacrimogêneo, contra os manifestantes, até então, comumente chamados de 

“vândalos” pela mídia. Houve também violência contra a imprensa. Por exemplo, no dia 11 de 

Junho, o jornalista do Portal Aprendiz, Pedro Ribeiro Nogueira21, foi agredido e detido por 

policiais durante o exercício de sua função na cobertura das manifestações. Ele ficou preso até 

sexta-feira, 14, após o pagamento de fiança. 

Entre as várias vítimas de imprensa do dia 13 de junho de 2013 estavam a jornalista 

Giuliana Vallone, da TV Folha, que teve seu olho direito atingido por uma bala de borracha 

disparada por um policial militar; o fotógrafo Fábio Braga, da Folha de S. Paulo, que recebeu 

dois disparos, um no rosto e outro na virilha; e, o fotógrafo Sérgio Silva, da agência Futura 

Press, que perdeu a visão do olho esquerdo. Tal fato foi, talvez, o responsável pela mudança 

de cobertura, como afirma Bertolli Filho e Carrasco (2017):   

Coincidentemente, no dia anterior às agressões à jornalista, 12 de junho, os 
editoriais dos dois maiores jornais paulistas, Folha e Estado de S. Paulo, 
pediam mais repressão por parte da polícia. A narrativa que era trazida pela 
mídia ao representar os manifestantes como violentos, baderneiros e 
vândalos começa a se inverter, e o episódio envolvendo Giuliana Vallone é 
um dos pontos de virada da narrativa. A própria contratada da Folha afirma 
que ‘o cenário mudou completamente’ depois de ‘ler uma declaração da 
Polícia Militar que disse que os manifestantes não ficariam mais à vontade 
para protestar da forma que eles queriam’. A agressão à Giuliana Vallone 

                                                
21 O vídeo que mostra a agressão policial pode ser visto no link https://www.youtube.com/watch?v=043RmwFwero 
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representou uma agressão à liberdade de imprensa e do trabalho jornalístico 
na ocasião, e a angulação dos fatos, por esse próprio envolvimento dos 
mesmos, foi alterada22 (BERTOLLI FILHO; CARRASCO, 2017, p. 172, 
grifos no original). 

Ainda no dia 13 de junho, a Polícia Militar do Estado de São Paulo levou mais de 50 

manifestantes à delegacia por estarem portando vinagre, substância que ameniza o efeito do 

gás lacrimogêneo. Entre os detidos estava o jornalista Piero Locatelli, da revista Carta 

Capital23. O caso ganhou repercussão na internet. Após o incidente, os manifestantes 

utilizaram a gafe da polícia militar para fazer uma ironia e pedir a “legalização do vinagre”. A 

mudança de narrativa também está presente no trabalho de Porto e Brant (2017), que relatam: 

De 6 a 13 de junho, a maioria dos jornais e redes televisivas cobriram o 
movimento de forma restrita e tendenciosa, focando no vandalismo e nas 
dificuldades que os manifestantes causaram no tráfego da cidade. Entretanto, 
a violência policial contra os manifestantes e jornalistas em 13 de junho e a 
percepção de que a população estava ficando mais consciente e solidária do 
movimento e de suas demandas levou a uma significante mudança na 
cobertura midiática. Depois de 13 de junho, as notícias começaram a 
minimizar o vandalismo, oferecendo apoio generalizado aos manifestantes e 
suas demandas24 (PORTO; BRANT, 2017, p. 192, tradução nossa). 

No Gráfico 02, verificamos que as manifestações paulistanas até o dia 13 de junho, 

pautadas pelo aumento da passagem em R$0,20 centavos, não atingiam 15 milhões de 

pessoas.  

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
22 Por exemplo, na Rede Globo de Televisão, ficou famosa a mudança de narrativa com comentário político de Arnaldo 
Jabor, no Jornal da Globo, contrário às manifestações, ao dizer que “no fundo, tudo é uma imensa ignorância política; é 
burrice misturada a um rancor sem rumo” e, na coluna da semana seguinte, mudou de opinião e se desculpou pelo que havia 
dito, no trecho “À primeira vista, esse movimento parecia uma pequena provocação inútil que muitos criticaram erradamente, 
inclusive eu”. 
23 O relato do jornalista está disponível na matéria intitulada “Em São Paulo, vinagre dá cadeia”, disponível em 
https://www.cartacapital.com.br/politica/em-sao-paulo-vinagre-da-cadeia-4469.html . O vídeo que mostra a cena está 
disponível no link https://www.youtube.com/watch?v=5w1fxiXxdbw , com o título “Repórter de CartaCapital é detido por 
portar vinagre”. 
24 From June 6 to June 13, most newspapers and television networks covered the movement in a restricted and biased way, 
focusing on vandalism and on the difficulties that demonstrations caused to city traffic. However, police violence against 
protesters and journalists on June 13 and the realization that the population was becoming more aware and supportive of the 
movement and its demands led to a significant change in media coverage. After June 13, the news media started to downplay 
vandalism, offering widespread support for the protests and their demands. 
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Gráfico 2. Números de manifestantes em milhares em São Paulo 
 

 
Fonte: Secco (2013, p. 73) 

 
Além da mudança da cobertura, a intensa repressão policial em São Paulo também 

desencadeou uma onda de solidariedade às Manifestações de Junho de 2013, dentro e fora do 

país. Manifestações em várias cidades não apenas começaram a defender a causa, mas 

também protestavam “pelo direito de protestar”, como relata Sakamoto: 

Os atos que se iniciaram contra o aumento nas tarifas dos ônibus acabaram 
por levar centenas de milhares às ruas em São Paulo no dia 17 de junho de 
2013, em solidariedade à ideia e repúdio à violência com a qual 
manifestantes e jornalistas haviam sido espancados e presos pela Polícia 
Militar dias antes, na quinta-feira, 13 de junho. Uma massa heterogênea, 
descontente, sob um guarda-chuva de uma pauta bastante concreta e 
objetiva. Que, dias depois, em 19 de junho, foi atendida após a revogação do 
aumento na tarifa dos transportes públicos informados pelo governador 
Geraldo Alckmin e pelo prefeito Fernando Haddad (SAKAMOTO, 2013, p. 
96-97). 

Mesmo após a revogação da tarifa na cidade de São Paulo, o MPL convoca um novo 

ato, no dia seguinte, para comemorar a “vitória popular” e “em solidariedade às lutas das 

demais cidades do país”25. No dia 20 de junho, houve um aumento do número de 

                                                
25 Em nota, o Movimento Passe Livre São Paulo, divulgou o seguinte texto: “A cidade não esquecerá o que viveu nas últimas 
semanas. Aprendemos que só a luta dos de baixo pode derrotar os interesses impostos de cima. A intransigência dos 
governantes teve de ceder às ruas tomadas, às barricadas e à revolta da população. Não foi o Movimento Passe Livre, nem 
nenhuma outra organização, que barrou o aumento. Foi o povo. O povo constrói e faz a cidade funcionar a cada dia. Mas não 
tem direito de usufruir dela, porque o transporte custa caro. A derrubada do aumento é um passo importante para a retomada 
e a transformação dessa cidade pelos de baixo. A caminhada do Movimento Passe Livre, que não começa nem termina hoje, 
continua rumo a um transporte público sem tarifa, onde as decisões são tomadas pelos usuários e não pelos políticos e pelos 
empresários. Se antes eles diziam que baixar a passagem era impossível, a revolta do povo provou que não é. Se agora eles 
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manifestantes tanto em São Paulo, como é possível observar no Gráfico 02, porém, foi a data 

com maior número de manifestantes registrados no país, como vemos no Gráfico 03.  

 

Gráfico 3. Número de manifestantes no Brasil 

 
Fonte: Secco (2013, p. 75) 

 

Ao interpretar este gráfico, em especial o sétimo ato do MPL, Secco (2013) afirma 

que:  

Na manifestação de 20 de junho, a direita mostrou uma face dupla: grupos 
neonazistas serviam para expulsar uma esquerda desprevenida, enquanto 
inocentes ‘cidadãos de bem’ de verde-amarelo aplaudiam. O número de 
participantes no país foi o maior até então. Mas começou a cair logo em 
seguida. A mudança ideológica dos protestos coincidiu com uma queda 
abrupta do número de manifestantes. O movimento que começara apartidário 
se tornava então ‘antipartidário’ (SECCO, 2013, p. 74, grifos no original). 

Há relatos de manifestantes que eram contrários aos manifestantes que erguessem a 

bandeira de um partido ou grupo político. Houve inclusive manifestações nas cidades que não 

praticaram o aumento da tarifa, uma demonstração nítida de que as manifestações não tinham 

o aumento da passagem como foco de interesse.  

É importante registrar, também, dois grandes bordões à época: “Vem para a Rua” e “O 

Gigante Acordou”. O primeiro bordão foi baseado no comercial da Fiat26 cuja letra da música 

convidava as pessoas para saírem às ruas, prática comum em período de jogos mundiais de 

                                                                                                                                                   
dizem que a tarifa zero é impossível, nossa luta provará que eles estão errados. O ato desta quinta-feira (20) se mantém. Além 
de comemorar a vitória popular, sairemos às ruas em solidariedade às lutas das demais cidades do país e em apoio a todos os 
companheiros presos, detidos e processados durante os atos contra o aumento, contra a criminalização do movimento. Por 
uma vida sem catracas!” 
26 Vídeo disponível em https://www.youtube.com/watch?v=3AFMybxWiF0 
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futebol27.  Já o segundo, “O Gigante Acordou”28, faz uma possível referência ao hino nacional 

(“gigante por sua própria natureza”) e, também, ao comercial publicitário do uísque Johnnie 

Walker, na peça “Keep Walking Brazil”29, na qual um “gigante” de pedra que estava deitado 

“desperta” e, então, aparece o slogan “O gigante não está mais adormecido”. Nessa peça 

publicitária, os joelhos do “gigante” formam o Morro do Pão de Açúcar, um dos principais 

pontos turísticos da cidade do Rio de Janeiro.  

Por conta da diversificação das pautas dos protestos e de sua difusão de propósito, em 

21 de junho, o MPL decide não convocar novas manifestações. A respeito das diversas 

demandas dos movimentos sociais, Braga (2013) afirma:  

Uma pesquisa nacional realizada pelo Ibope durante as passeatas do mês de 
junho de 2013 mostrou que os problemas mais citados pelos manifestantes 
eram a saúde (78%), a segurança pública (55%) e a educação (52%). 
Ademais, 77% dos entrevistados mencionaram a melhoria do transporte 
público como a principal razão dos protestos. Estamos diante de um 
autêntico processo de mobilização do proletariado precarizado em defesa 
tanto de seus direitos à saúde e à educação públicas e de qualidade quanto 
pela ampliação de seu direito à cidade (BRAGA, 2013, p. 81-82). 

Um dos motivos para a difusão dos protestos pode ser também as manifestações contra 

os megaeventos esportivos da FIFA (Fédération Internationale de Football Association). Em 

15 de Junho de 2013, iniciou-se a nona edição da Copa das Confederações. A Copa das 

Confederações é um evento preparatório da FIFA, realizado um ano antes da Copa do Mundo 

de Futebol, no país-sede, com as principais oito seleções do mundo. Em 2013, os jogos 

ocorreram em seis cidades-sedes brasileiras (Rio de Janeiro, Salvador, Fortaleza, Recife, Belo 

Horizonte e Brasília), entre os dias 15 e 30 de junho. Durante toda a Copa das Confederações, 

o país vivenciou vários protestos contrários à Copa do Mundo de 2014. Além disso, durante a 

abertura do evento, a presidente Dilma Rousseff foi vaiada três vezes pelos torcedores, antes 

do jogo entre Brasil e Japão, no estádio “Mané Garrincha”. Na próxima subseção, 

apresentamos mais informações sobre os protestos relativos à Copa das Confederações.  

 

                                                
27 Vem vamos pra rua / Pode vir que a festa é sua / Que o Brasil vai tá gigante / Grande como nunca se viu 
Vem vamos com a gente / Vem torcer, bola pra frente / Sai de casa, vem pra rua / Pra maior arquibancada do Brasil 
Se essa rua fosse minha / Eu mandava ladrilhar / Tudo em verde e amarelo / Só pra ver o Brasil inteiro passar 
28 Leonardo Sakamoto (2013, p. 98) faz uma crítica aos “indignados que foram preparados, ao longo do tempo, pela família, 
pela escola, pela Igreja e pela mídia para tratarem o mundo de forma conservadora, sem muita reflexão”. Para ele, “‘o povo 
não acordou>> agora. Quem acordou foi uma parte. A outra nunca dormiu – afinal, nem tinha cama para tanto. No campo, 
marchas reúnem milhares de pobres entre os mais pobres, que pedem terra para plantar e seus territórios ancestrais de volta – 
grupos que são vítimas de massacres e chacinas desde sempre. Ao mesmo tempo, feministas, negros, gays, lésbicas, sem-teto 
sempre denunciaram a violação de seus direitos pelos mesmos reacionários que, agora, tentam puxar a multidão para o seu 
lado.” (SAKAMOTO, 2013, p. 99) 
29 Vídeo disponível em https://www.youtube.com/watch?v=Onp_fQ5awSk 
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3.2.1 A Copa das Confederações  

 

As manifestações nas regiões dos estádios da Copa das Confederações demonstravam 

o grande descontentamento popular causado pelo remanejo forçado de pessoas vivendo em 

condições precárias nas áreas em torno dos estádios e por denúncias de corrupção 

acompanhadas por  alegações de desvio de recursos públicos nas monumentais obras para 

atender os padrões determinados pela FIFA. Sobre esse último ponto, outros manifestantes 

chamavam a atenção para os gastos públicos com os megaeventos em detrimento a direitos 

sociais básicos, como saúde, transporte, segurança e educação. A esse respeito, Vainer (2003) 

observa: 

Megaeventos, meganegócios, megaprotestos. Não há como não reconhecer a 
conexão estreita entre os protestos em curso e o contexto propiciado pelos 
intensos e maciços investimentos urbanos associados à Copa do Mundo de 
2014 e, no caso do Rio de Janeiro, também aos Jogos Olímpicos de 2016. De 
um lado, a repressão brutal e a rapidez com que a mídia e governos tentaram 
amedrontar e encurralar os movimentos deveu-se, ao menos em parte 
significativa, à preocupação em impedir que jovens irresponsáveis e 
“vândalos” manchassem a imagem do Brasil num momento em que os olhos 
do mundo estariam postos sobre o país, devido à Copa das Confederações. 
“Porrada neles.” A grande mídia deu o tom, e o ministro da Justiça 
compareceu ao telejornal da principal rede de televisão para colocar a Força 
Nacional à disposição de governos estaduais e municipais. Mais importante 
que a repressão, são as transformações que esses megaeventos imprimem em 
nossas cidades, assim como a própria concepção de cidade que eles 
expressam e atualizam de forma intensa (VAINER, 2013, p.37). 

Ainda sobre os megaeventos no Brasil, Vainer (2013) adota um posicionamento mais 

crítico: 

A cidade dos megaeventos precipita, intensifica, generaliza a cidade de 
exceção e a democracia direta do capital. A Fifa e o COI, verdadeiros cartéis 
internacionais associados a corporações nacionais e interesses locais, 
recebem do governo da cidade: isenções de impostos, monopólio dos 
espaços publicitários, monopólio de equipamentos esportivos resultantes de 
investimentos públicos. São neoliberais, mas adoram um monopólio. A Lei 
Geral da Copa cria uma nova legislação, em violação aberta ao Estatuto do 
Torcedor. Os monopólios para a concessão de serviços em áreas da cidade 
ferem os direitos do consumidor. As remoções forçadas de 200 a 250 mil 
pessoas nas cidades anfitriãs da Copa violam o direito à moradia e à cidade. 
As populações mais pobres se veem confrontadas a uma gigantesca onda de 
limpeza étnica e social das áreas que recebem investimentos, equipamentos e 
projetos de mobilidade. Os indesejáveis são mandados para as periferias 
distantes, a duas, três ou quatro horas dos locais de trabalho, a custos 
monetários absurdos e condições de transporte precaríssimas (VAINER, 
2013, p.39). 
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No dia 19 de junho, Pelé, ex-jogador de futebol, gravou um vídeo pedindo para que os 

torcedores apoiassem a seleção brasileira e se esquecessem de todas as confusões e 

manifestações que estão ocorrendo no Brasil30. O comentário foi alvo de crítica de populares. 

O Palácio do Planalto levou alguns dias para dar uma “resposta” às diversas 

manifestações realizadas no país. Após várias reuniões com o alto escalão do governo, a então 

Presidente Dilma Rousseff cancelou a viagem que faria ao Japão e utilizou-se da cadeia de 

Rádio e Televisão para tranquilizar os manifestantes em um vídeo de 10 minutos, no dia o dia 

21 de Junho de 201331. No pronunciamento oficial, Dilma reconheceu que as manifestações 

“mostram a força da nossa democracia e o desejo da juventude de fazer o Brasil avançar” e 

que “os manifestantes têm o direito e a liberdade de questionar e criticar tudo, de propor e 

exigir mudanças, de lutar por mais qualidade de vida, de defender com paixão suas ideias e 

propostas, mas precisam fazer isso de forma pacífica e ordeira”. Ela afirmou que não se pode 

“aceitar que uma minoria violenta e autoritária destrua o patrimônio público e privado” e que 

“todas as instituições e os órgãos de Segurança Pública têm o dever de coibir, dentro dos 

limites da lei, toda forma de violência e vandalismo”. Dilma garantiu que “as pautas dos 

manifestantes ganharam prioridade nacional” e defendeu que “a voz das ruas precisa ser 

ouvida e respeitada”. Essa é uma tática de “proteção da face” (GOFFMAN, 1980), já que 

Dilma seria a candidata à reeleição no ano de 2014, como veremos na subseção abaixo. 

 

3.2.2. Os Institutos de Pesquisa  

 

No dia 09 de junho, a manchete da FSP é que a aprovação de Dilma Rousseff tem a 

primeira queda, de 8 pontos, e vai a 57%. Dias antes, a Folha noticiou que Dilma estava 

utilizando estratégias econômicas e monetárias para controlar a inflação e, assim, preservar a 

sua imagem. No dia 10 de junho, a FSP divulga dados da corrida eleitoral de São Paulo e dá 

Geraldo Alckmin como vencedor. As pesquisas eleitorais continuaram após as principais 

manifestações. No dia 29 de junho, por exemplo, a FSP divulga que aprovação de Dilma cai a 

30%, uma queda de 27%. No dia primeiro de julho, a FSP revela que a popularidade de 

Alckmin caiu 14% e estava com 38%. Portanto, como pano de fundo das manifestações, 

verificamos que há uma intensa preocupação política dos governantes com as eleições de 

2014, que ocorreria em pouco mais de 12 meses após essas matérias. 

                                                
30 Vídeo disponível em https://www.youtube.com/watch?v=pyR59h7vgj8 
31 Vídeo disponível em https://www.youtube.com/watch?v=XEj3UH69g5k 
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A fim de retratar melhor a presença da participação popular nas manifestações, para 

enriquecer a descrição da conjuntura de emergência do córpus, recuperamos as informações 

divulgadas pelos principais institutos de pesquisa social do país a respeito das Manifestações 

de Junho de 2013. De acordo com o levantamento do Instituto Datafolha32 33 34, divulgado em 

18 de junho de 2013, 71% dos presentes no dia 17 de junho participaram pela primeira vez de 

um protesto e 77% dos manifestantes têm nível superior. A pesquisa ainda conclui que 84% 

declararam não ter partido de preferência e 53% têm menos de 25 anos. Dos entrevistados, 

81% se informaram do ato pelo Facebook, fato que coloca as redes sociais como uma 

propulsora na mobilização popular. Para Sakamoto (2013, p. 97), “o chamado, feito via redes 

sociais, trouxe as próprias redes sociais para a rua. Quem andou pela Avenida Paulista 

percebeu que boa parte dos cartazes [de protesto] eram comentários tirados do Facebook e do 

Twitter”. Em 2013, o bordão “Saímos do Facebook” era muito comum nas ruas. 

A pesquisa realizada pelo Ibope Inteligência35, que entrevistou 2.002 pessoas em oito 

capitais brasileiras (São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife, 

Fortaleza, Salvador e Distrito Federal) no dia 20 de junho, mostrou que a maioria dos 

manifestantes não se sentia representada por partido (89%) ou político brasileiro (83%), que 

96% alegaram não ser filiados a nenhum partido político e que 86% não eram filiados a 

nenhum sindicato, entidade de classe ou entidade estudantil. Em relação à atuação da polícia 

durante os protestos, 57% dos manifestantes a consideraram muito violenta, enquanto que 

24% acreditam que houve violência, mas sem exageros. Ou seja, 81% consideraram a polícia 

violenta e 19% apontaram que a polícia agiu corretamente. 

As Jornadas de Junho de 2013 marcaram a história brasileira e são retomadas em 

vários contextos, principalmente em discursos políticos e sociais. Elas provocaram mudanças 

sociais importantes. No final de Junho de 2013, notou-se uma diminuição dos protestos, que 

foram decrescendo aos poucos. Em Julho, com a redução da tarifa de ônibus em várias 

cidades e com o fim da Copa das Confederações, já não havia mais pautas a serem defendidas 

nas ruas. Porém, aproveitando do momento recente de grande mobilização, foi realizado o 

"Dia Nacional de Luta", convocado por centrais sindicais, organizações de trabalhadores, 

movimentos sociais e partidos de esquerda, no dia 11 de julho de 2013.  

                                                
32 http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2013/06/1296886-em-protesto-de-sp-maioria-nao-tem-partido-diz-datafolha.shtml 
33 http://datafolha.folha.uol.com.br/opiniaopublica/2013/06/1297619-cresce-apoio-a-protestos-contra-a-tarifa-de-onibus-
entre-paulistanos.shtml 
34 http://media.folha.uol.com.br/datafolha/2013/06/19/protestos-aumento-tarifa-ii.pdf 
35 http://www.ibope.com.br/pt-br/noticias/Paginas/89-dos-manifestantes-nao-se-sentem-representados-por-partidos.aspx 
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Além das manifestações já citadas, as frases destacadas (ou seja, “sem texto”) de 

nosso córpus também dizem respeito a outras manifestações populares que ocorrem em 2013 

e que não estão ligadas ao MPL nem à Copa das Confederações. A seguir, apresentamos, em 

linhas gerais, os principais fatos relacionados a esses “outros” protestos, para contribuir com 

as reflexões das frases destacadas do nosso córpus.    

 

3.2.3 Outros Protestos no Período  

 

No final de maio de 2013, o índio Oziel Gabriel, de 35 anos, foi morto por um tiro no 

abdômen, durante o confronto com policiais que cumpriam um mandato de reintegração de 

posse da fazenda Buriti, área em processo intermediário de demarcação como terra indígena. 

Na semana seguinte, outro índio, Josiel Gabriel Alves, de 34 anos, foi baleado nas costas na 

região de Sidrolândia (MS). O governo federal enviou reforços da Polícia Federal e mais 110 

soldados da Força Nacional de Segurança, por causa do agravamento do conflito entre 

fazendeiros e índios, que querem a aceleração da demarcação de terras indígenas no Estado de 

Mato Grosso do Sul. Houve protestos pela vida do índio Oziel. 

No córpus, há também frases destacadas relativas a três manifestações populares que, 

de um modo ou de outro, dizem respeito aos trabalhos da Comissão dos Direitos Humanos: a 

Parada Gay de 2013 com o tema “Para o armário, nunca mais!”, em São Paulo, a “Marcha 

para Jesus” de 2013, também em São Paulo, e a Manifestação Contra o Aborto e o Casamento 

Gay, em Brasília. Nos três atos políticos, é possível verificar uma dualidade entre o deputado 

e pastor Marco Feliciano, que então presidia a Comissão dos Direitos Humanos (CDH), e 

aqueles que eram contrários aos posicionamentos do pastor dentro da CDH. 

No dia 01 de julho, houve protestos de caminhoneiros que fecharam o acesso ao porto 

de Santos, com caminhões estacionados na rodovia Anchieta. No total, foram 22 rodovias 

bloqueadas em 9 estados. Os motoristas de ônibus da cidade de São Paulo paralisaram nos 

dias 3 e 11 de julho, afetando diversas linhas, por conta das eleições do sindicato.  

No dia 02 de julho, a FSP noticiou vários “nanoprotestos”, como o protesto de 300 

pessoas no Largo da Batata, em São Paulo, contrários à corrupção e favoráveis a saída do 

então presidente do Senado, Renan Calheiros. Também noticiou protestos menores em 

Manaus, 200 pessoas; Maceió, 200; Fortaleza, 80; Foz do Iguaçu, 60; Santos, 60; 

Florianópolis, 40; e, Belém, cidade em que não foi informado o número de manifestantes. Diz 

a matéria, “a exceção dos pequenos protesto ocorreu em Vitória (ES), onde mil pessoas 

pediram, entre outras coisas, o fim da cobrança de pedágio”.  
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No dia 04 de julho, os médicos protestam contra a vinda de estrangeiros para atuar no 

SUS sem teste para validar seus diplomas e, outros profissionais da saúde, contra a aprovação 

do Senado do “Ato Médico”, que estabelece uma série de procedimentos que passam a ser 

exclusivos dos médicos, restringindo a atuação de outros profissionais da saúde, como 

enfermeiros, fisioterapeutas e psicólogos, que não podem mais diagnosticar doenças e a 

prescrever terapias, por exemplo. Porém, após a aprovação do “Ato Médico”, a Presidente 

Dilma vetou esses pontos, o que levou os médicos novamente às ruas, no dia 17 de julho, já 

que, para eles, por conta dos vetos, a lei foi “mutilada”.  

A polícia também entrou no rol das manifestações, juntamente com comerciantes, 

bancários, metalúrgicos e professores, no dia 05 de julho de 2013. Como os policiais civis da 

ativa não podem participar de manifestações, 300 simpatizantes à causa – como parentes, 

policiais da reserva e agentes penitenciários – se reuniram para pedir aumento de salário da 

categoria, reestruturação das carreiras e melhores condições de trabalho. 

De 3 a 7 de julho de 2013 ocorreu a 11ª edição da Festa Literária Internacional de 

Paraty, a Flip. O evento é uma manifestação cultural que reúne diversas personalidades. 

Conforme matéria divulgada em 07 de julho, houve manifestações de cerca de 100 

“barqueiros” que bloquearam o cais turístico da cidade. Além disso, houve também protestos 

contra os preços dos ingressos da própria Flip. Assim, o clima de protesto e de manifestações 

invadiu a mesa destinada à poesia, que trouxe Nicholas Behr como convidado. Durante o 

evento, a organização da Flip incluiu mesas-redondas, que não estavam na programação, para 

discutir os protestos pelo país.  

No dia 16 de julho, a FSP traz a notícia de que dois delegados e cinco investigadores 

da Polícia Civil foram presos, acusados de vender informações sobre operações policiais a 

traficantes ligados a facção criminosa PCC (Primeiro Comando da Capital). No dia 30 de 

julho, a FSP registrou a paralisação e a passeata de delegados de São Paulo que pediam 

limitação de poder de investigação do Ministério Público.  

O Papa Francisco visitou o Brasil durante a Jornada Mundial da Juventude, que 

ocorreu entre 23 a 28 de julho de 2013, na cidade do Rio de Janeiro. A vinda do Papa também 

foi alvo de protestos.  

No dia 25 de julho, foi noticiada a divulgação de um vídeo que denuncia a ação de 

vandalismo por parte de policiais militares disfarçados de manifestantes – chamados de P2. 

Um policial à paisana se infiltrou na manifestação e teria arremessado um coquetel molotov 

contra a própria Polícia Militar. Talvez o ato poderia ser o motivo necessário para uma reação 

violenta da PM para disseminar os manifestantes. A PM confirmou que conta com policiais 
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infiltrados nas manifestações, com o objetivo de identificar autores de crimes, mas afirma que 

não é responsável pelas práticas criminosas que ocorrem eventualmente durante as 

manifestações.  

Na matéria publicada em 27 de julho, os “black blocs” da cidade de São Paulo fizeram 

um ato em solidariedade às manifestações cariocas, contra o governador Sérgio Cabral.  

É a partir dessas diferentes manifestações que o discurso da FSP dá voz ao discurso 

das “ruas”. Isto é, a FSP emprega o discurso jornalístico, por meio do gênero fotojornalismo, 

para trazer a informação das manifestações e, ao mesmo tempo, dar “voz” ao clamor dos 

manifestantes que se expressam por meio de cartaz de protesto. Como já abordamos, os 

manifestantes criam cartazes com a finalidade de ser (re)utilizado pela mídia.  

Na próxima seção, tratamos de analisar as construções gramaticais das frases sem 

texto dos cartazes de protesto encontradas no córpus, enfatizando aquelas mais relevantes e 

frequentes, com o intuito de encontrarmos regularidades desse caso específico de enunciação 

aforizante.  
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4 Análise das Construções Linguísticas 

 

Eu assumo que a linguagem é fundamentalmente um 
sistema simbólico que emparelha forma e sentido36 
(TRAUGOTT, 2008, p. 219-220, tradução nossa). 

 
Após uma breve incursão sobre as condições de produção do córpus, nesta seção 

investigamos como se dá a construção linguística nos cartazes de protesto, o que se justifica 

não só pela necessidade de compreendermos as frases “sem texto” que estamos analisando – 

conforme vimos na seção 1 – como também pela ausência de literatura linguística específica 

sobre o tema.  

Essa tarefa, à primeira vista, não parece ser muito fácil, se considerarmos que são 

bastante variáveis os padrões construcionais disponíveis em língua portuguesa. Por outro lado, 

considerando a função social específica de gênero “cartaz de protesto”, entendemos que essa 

função deve estar relacionada, preferencialmente, a certos padrões construcionais relativos 

aos parâmetros de forma e função próprios ao gênero. Para confirmarmos se há ou não essa 

regularidade, recorremos ao arcabouço teórico da Linguística Centrada no Uso (Usage-Based 

Linguistics), na qualidade de teoria auxilar aqui convocada especificamente para cumprir essa 

etapa de nosso trabalho.  

A respeito dessa abordagem, cumpre-nos esclarecer que a Linguística Centrada no 

Uso (LCU) é resultado da integração de postulados do Funcionalismo norte-americano e do 

Cognitivismo, interface também conhecida como “Modelos Baseados no Uso” (BYBEE, 

2010). A LCU consitui, hoje, importante referencial para abordagem de fenômenos 

linguísticos de variados níveis de análise, e sua ideia básica é a de que a língua é um sistema 

adaptativo complexo que exibe, ao mesmo tempo, estrutura e considerável variância e 

gradiência, ou seja, nunca deve ser considerada um produto acabado, mas sempre emergente 

da ritualização de processos linguísticos subjacentes aos eventos comunicativos aos quais 

nossas habilidades cognitivas constantemente se adaptam (BYBEE, 2010). É, portanto, a 

dinâmica da língua que confere a ela relativa estabilidade, que descarta a existência de regras 

fixas aplicáveis a qualquer situação, postulado que direciona o analista a ter de desvelar a 

interdependência entre forma e sentido das construções linguísticas, sempre considerando 

contextos reais de uso da língua. Assim procedendo, o foco de atenção volta-se diretamente 

para a natureza da gramática, sem desconsiderar sua variância e sua grandeza. É, então, sob 

                                                
36 “I assume that language is fundamentally a symbolic system that pairs form and meaning.” 
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esse viés teórico-metodológico que a LCU rejeita a autonomia da sintaxe e conjuga a 

semântica e a pragmática na análise da estrutura linguística. Como os usuários da língua 

armazenam padrões construcionais e não informações lexicais individuais, a “construção”, na 

LCU, passa a ser unidade de análise mais adequada para a representação morfológica e 

sintática, sem distinção estrita entre léxico e gramática. 

Assumindo essa concepção mais geral, o trabalho analítico que desenvolvemos nesta 

seção alinha-se teórica e metodologicamente à perspectiva construcional, tal como 

estabelecida em Goldberg (2003, 2006), Croft & Cruse (2004), Bybee (2010, 2011), Traugott 

(2008) e Gonçalves (2015), dentre os mais representativos. Outras teorias gramaticais 

oferecem modelos de representação e/ou organização de estruturas de enunciados, 

justificando sua manifestação em uma estrutura superficial pela postulação de regras de 

transformação. Contudo, “a Gramática Construcional é do tipo não-derivacional” (CROFT & 

CRUSE, 2004, p. 257).  

Na gramática de construção, uma construção pode ser atômica ou complexa; 
ela pode ter partes que são morfologicamente restritas, bem como livres; e 
qualquer ou todas as partes podem ser substantivas ou esquemáticas. Todas 
as construções na gramática de construção, no entanto, são emparelhamentos 
de uma forma sintática e morfológica (e, quando for relevante, fonológica) 
com um significado, incluindo o significado pragmático. As construções 
gramaticais na gramática de construção, como o léxico em outras teorias 
sintáticas, consistem em emparelhamentos de forma e sentido que são pelo 
menos parcialmente arbitrários. Mesmo as construções sintáticas mais gerais 
têm regras gerais correspondentes de interpretação semântica (CROFT & 
CRUSE, 2004, p. 256, tradução nossa)37. 

Essa postulação de Croft e Cruse pode ser mais bem compreendida por meio da 

esquematização apresentada no Esquema 1, a seguir, que explicita em que constituem os 

polos da forma e do sentido inscritos em uma construção.  

 

                                                
37 Cf original, “In construction grammar, a construction can be atomic or complex; it can have parts that are 
morphologically bound as well as free; and any or all of the parts may be substantive or schematic. All constructions in 
construction grammar, though, are pairings of a syntactic and morphological (and, where relevant, phonological) form with 
a meaning, including pragmatic meaning. Grammatical constructions in construction grammar, like the lexicon in other 
syntactic theories, consist of pairings of form and meaning that are at least partially arbitrary. Even the most general 
syntactic constructions have corresponding general rules of semantic interpretation.” 
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Esquema 1. A Estrutura Simbólica de uma Construção 

 
Fonte: CROFT; CRUSE (2004, p. 258) 

 

De acordo com Croft e Cruse (2004), a contraparte do significado deve representar os 

aspectos convencionalizados da função que uma construção cumpre e inclui, portanto, além 

das propriedades semânticas codificadas na representação morfossintática, também por 

propriedades da enunciação, ou seja, propriedades relacionadas ao discurso no qual o 

enunciado é produzido. Assim, assumem relevância na definição de uma construção tanto os 

recursos gramaticais (sintáticos, morfológicos e fonológicos) quando a própria situação 

pragmática e discursivo-funcional, indicativa da relação em que se colocam os interlocutores. 

Como exemplificam Croft e Cruse (2004, p. 258), o uso de um artigo definido sinaliza que um 

dado referente é conhecido dos interlocutores; o uso de uma construção exclamativa, como 

“Que gato bonito!”, transmite surpresa do enunciador. 

A competência linguística do falante é basilar para as construções gramaticais que são 

baseadas no uso, pois nelas estão contidas as diferentes possibilidades de convenções. É o que 

afirmam Fried e Ostman (2004): 

Na Gramática de Construções, considera-se que as construções refletem 
todas as convenções linguísticas que os falantes de uma determinada língua 
conhecem e usam quando se comunicam naquela língua. A competência 
linguística neste modelo de linguagem constitui o conhecimento do falante 
de todo um inventário de construções, que são organizadas em redes com 
diferentes graus de complexidade e abstração (FRIED & OSTMAN, 2004, p. 
23, tradução nossa)38. 

Diferente de outras gramáticas, a perspectiva construcional permite considerar, por 

exemplo, expressões idiomáticas ou gírias, criadas no interior de grupos específicos. Somado 

                                                
38 Cf original: “In Construction Grammar, constructions are said to reflect all the linguistic conventions that speakers of a 
given language know and make use of when they communicate in that language. Linguistic competence in this model of 
language constitutes speakers’ knowledge of the full inventory of constructions, which are organized in networks with 
varying degrees of complexity and abstractness.” 
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a isso, a noção de “construção” se apresenta ampla o suficiente para lidar com questões 

baseadas em múltiplos usos; vejamos:   

Na Gramática de Construção, a noção de ‘construção’ tem status teórico e a 
palavra ‘construção’ é usada como um termo técnico. As ‘Construções 
Gramaticais’ são signos simbólicos e representam os alicerces básicos da 
análise linguística. Estes signos (...) não se restringem às palavras, mas 
podem, em princípio, ser de qualquer tamanho (morfema, sentença, frase, 
texto). Uma construção é uma entidade ‘abstrata’, representacional, um 
padrão convencionalizado de estrutura linguística que proporciona um 
diagrama/modelo geral para o ‘licenciamento’ de expressões linguísticas 
bem formadas. Em contraste, as expressões linguísticas que realmente 
ocorrem, tais como sentenças e frases, não são construções, mas 
‘constructos’ (FRIED & OSTMAN, 2004, p.18, grifos no original, tradução 
nossa)39. 

Segundo Traugott (2008, p. 241, tradução nossa), “economia [linguística] na produção 

do falante leva à reutilização de material antigo para novos significados (por isso a analogia) e 

à rotinação”40. Traugott (2008) divide as construções em quatro tipos de níveis construcionais, 

a saber: 

- macroconstruções: emparelhamento de forma-significado que são definidos 
pela estrutura e função, como por exemplo, partitivo, construção 
modificadora de grau etc,   
- mesoconstruções: conjuntos de construções específicas de comportamento 
similar,  
- microconstruções: tipos de construção individuais  
- construtos: ocorrências prototípicas empiricamente atestadas, que são o 
lócus da mudança (TRAUGOTT, 2008, p. 236, tradução nossa) 41. 

Ao interpretar essa divisão, Gonçalves (2015) explica que as macroconstruções lidam 

com construções esquemáticas altamente abstratas; as mesoconstruções agrupam 

microconstruções de características semânticas e sintáticas partilhadas, por processo de 

analogia, tornando-as gramaticalizadas; as microcontruções mantêm suas idiossincrasias 

quanto à forma e ao sentido; os constructos, por sua vez, são o lugar de representação de 

instâncias de uso, de fala ou de escrita.  

                                                
39 Cf original: “In Construction Grammar the notion ‘construction’ has theoretical status and the word ‘construction’ is used 
as a technical term. GRAMMATICAL CONSTRUCTIONS are symbolic signs and represent the basic building blocks of 
linguistic analysis. These signs, as we have noted, are not restricted to words but can, in principle, be of any size (morpheme, 
phrase, sentence, text). A construction is an abstract, representational entity, a conventional pattern of linguistic structure 
that provides a general blueprint for licensing well-formed linguistic expressions. In contrast, the actually occurring 
linguistic expressions, such as sentences and phrases, are not constructions, but CONSTRUCTS.” 
40 Cf original: “Economy in speaker production leads to reuse of old material for new means (hence analogy), and 
routinization” 
41 Cf original: “– macro-constructions: meaning-form pairings that are defined by structure and function, e.g., Partitive, or 
Degree Modifier Constructions, etc., – meso-constructions: sets of similarly-behaving specific constructions,– micro-
constructions: individual construction-types, – constructs: the empirically attested tokens, which are the locus of change.” 
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É com base nos aspectos gerais da LCU e da perspectiva construcional que 

procedemos a análise de frases destacadas presentes em cartazes de protesto. Desse modo, 

pretendemos demonstrar nesta seção que as frases em cartazes de protesto possuem um 

padrão construcional regular em sua estruturação linguística, ao mesmo tempo em que 

admitem certa variação em relação a esse padrão. Mais especificamente, procuramos 

identificar os diferentes tipos de padrões construcionais (types) e as ocorrências prototípica 

(tokens) que neles se enquadram. Para tanto, assumimos, com Goldberg (2006), que 

Qualquer padrão linguístico é identificado como uma construção, desde que 
algum aspecto de sua forma ou função não seja estritamente previsível para 
existir segundo suas partes componentes ou de outras construções 
identificadas. Além disso, os padrões são armazenados como construções, 
mesmo que sejam totalmente previsíveis, desde que ocorram com frequência 
suficiente (GOLDBERG, 2006, p. 5, tradução nossa) 42. 

Após a coleta do córpus, definido na seção 2, passamos para as transcrições das 179 

frases de cartazes de protesto presentes nas imagens publicadas pela FSP nos meses de junho 

e julho de 2013, conforme Quadro 1, abaixo – uma cópia dessa listagem pode ser encontrada 

no Apêncide A. Nessa apresentação, não estão presentes as imagens de onde as frases foram 

coletadas, porém o leitor pode conferi-las no site do acervo da Folha de S. Paulo, atualmente 

disponível em http://acervo.folha.uol.com.br, obsevando as datas e os cadernos 

correspondentes, conforme indicado. 

 

Quadro 1. Listagem de Frase em Cartaz localizada no córpus 
 

Nº Data Editoria Frase do Cartaz 

1 05/06/13 D3 
FIFA 15,328 assinaram: - LIBERE AS 
BAIANAS - nos jogos da Copa 2014 

2 06/06/13 C4 Lugar de ASSASSINO é na CADEIA 
3 07/06/13 Capa Se a tarifa não baixar, São Paulo vai parar 
4 08/06/13 C1 3,20 é roubo! 
5 08-09/06/13 Folha 10 FAMÍLIA: - um projeto de Deus 

6 08-09/06/13 Folha 10 
Dia 17-08 - O grande aviamento no tacuaparque - 
Celebrando Jesus 

7 09/06/13 A12-13 Respeito aos povos indígenas 

8 09/06/13 A17 
Quero que legalize pra NÃO ver meu filho na 
BIQUEIRA 

9 11/06/13 C4 Se a tarifa não baixar, São Paulo vai parar 

10 12/06/13 C12 
ESTAMOS em GREVE - Se a 'Higilimp' não 
PAGAR *a* USP vai PARAR 

                                                
42 Cf original: “Any linguistic pattern is recognized as a construction as long as some aspect of its form or function is not 
strictly predictable from its component parts or from other constructions recognized to exist. In addition, patterns are stored 
as constructions even if they are fully predictable as long as they occur with suficient frequency.”  
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11 12/06/13 C3 Não há transporte no país da copa! 
12 12/06/13 C3 Alckmin, o vândalo é você 

13 12/06/13 C3 
PT <e3 PSDB desejam um feliz dia dos 
namorados 

14 12/06/13 C3 PT de mãos dadas com o facismo tucano 

15 13/06/13 Cotidiano 2 5 

CAMPANHA SALARIAL 2013 - Reajuste 
Salarial - Condições de Trabalho - Assistência à 
Saúde 

16 16/06/13 A6 Não sou vândalo! - Mídia 
17 16/06/13 C4 3,20 é Roubo! 
18 16/06/13 C5 Porto Alegre já parou 
19 16/06/13 C5 Porto Alegre já parou 

20 16/06/13 São Paulo 21 

Isso é + do que um protesto contra o aumento - 
Isso é um grito popular de que não aguentamos 
mais tanta corrupção!!! 

21 17/06/13 C4 Não é só R$0,20 
22 17/06/13 C4 A festa acabou - o Brasil acordou 
23 17/06/13 C4 Juntos Somos Fortes 

24 18/06/13 Capa 
Somos os filhos da REVOLUÇÃO - Acredite não 
é só por R$0,20 

25 18/06/13 Capa 
Fora Dilma! Fora Cabral! PT = Pilantragem e 
Traição 

26 18/06/13 Capa Fora Alckmin 
27 18/06/13 C1 Fora Alckmin - Decide Haddad - C-4 
28 18/06/13 C1 3,20 não! 
29 18/06/13 C9 Legalize Vinagre 
30 18/06/13 C9 PIB ↓ Inflação ↑ 
31 18/06/13 C9 Fora PEC 37 
32 19/06/13 A4 ↓ PEC 37 ↓ Corrupção ↓ Copa ↑↑↑ Educação 
33 19/06/13 A4 Desculpe o Transtorno 
34 19/06/13 C3 Sem Violência Brasil - Paz e Amor 
35 19/06/13 C7 Fora todos os partidos 
36 19/06/13 C7 ALCKMIN - HADDAD 

37 19/06/13 C7 
Os bandidos de verdade tão em brasilia - tudo 
solto 

38 20/06/13 Capa FILHA - Estou aqui mudando o BRASIL 
39 20/06/13 Capa A tarifa abaixou, mas o povo não calou 

40 20/06/13 Capa 
O importante não é VENCER todos os dias, mas 
LUTAR sempre! 

41 20/06/13 Capa Isso é só o começo, Espera chegar as eleições 
42 20/06/13 Capa Futebol que nada, acabou a palhaçada 
43 20/06/13 C2-3 Se a tarifa não baixar, a cidade vai parar 
44 20/06/13 C2-3 O POVO Tem Tem Tem Tem PODER 
45 20/06/13 C2-3 Antes morrer em fé do que viver ajoelhado 
46 20/06/13 C6-7 Não sou bacon para morrer queimado 
47 20/06/13 C6-7 Seja a mudança que você quer ver no mundo 
48 20/06/13 C6-7 82 anos - Não vim pra passear - Vim  Manifestar 
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49 20/06/13 C6-7 3:20 não 
50 20/06/13 C6-7 GENOCÍDIO Indígena 

51 20/06/13 C6-7 
R$0,20 - Toda REVOLUÇÃO tem um ESTOPIM 
- Tá lindo, Brasil 

52 20/06/13 C6-7 

CHEGA DE DEMOCRACIA PARA INGLÊS 
VER - #ogiganteacordou #vemprarua 
#obrasilacordou 

53 20/06/13 C6-7 Saímos do Face!! 

54 20/06/13 C6-7 
Saimos do Facebook!!! Quem falou que era 
impossível?? 

55 20/06/13 D2 Queremos hospitais padrão FIFA 
56 20/06/13 D2 Em Progresso - 25% Carregando  

57 20/06/13 D2 

Brasil, mostra a tua cara! - Educação - Moradia - 
Segurança - Igualdade - Respeito - Saúde - Cadê 
!!! 

58 21/06/13 C5 Fora PT 
59 21/06/13 C5 Fora politiCÚZINHO 
60 21/06/13 C9 Vida sem Catraca 

61 21/06/13 C9 
Por um TRANSPORTE verdadeiramente 
PÚBLICO E DE qualidade 

62 21/06/13 C9 Não basta revogar - É PRECISO ESTATIZAR! 
63 21/06/13 C9 Limpando o governo - CPI dos ônibus já! 
64 22/06/13 C4 Vem pra rua vem - Contra o Governo 
65 22-23/06/2013 Folha 10 CAPA #euvotodistrital 

66 22-23/06/2013 Folha 10 CAPA 
Sai da internet e vem protestar CONTRA a PEC 
37 

67 22-23/06/2013 Folha 10 CAPA Menos ordem, mais PROGRESSO 
68 22-23/06/2013 Folha 10 26 Queremos Hospitais Padrão FIFA 
69 22-23/06/2013 Folha 10 26 Fora Renan Ladrão 
70 22-23/06/2013 Folha 10 26 Greve Geral 
71 22/06/13 Folhinha CAPA Sem Violência! Sonhe + / 3,20 é roubo 
72 22/06/13 Folhinha CAPA Vem que a LUTA é SUA! 
73 23/06/13 C12 Enfia os R$ 0,20 no SUS 
74 23/06/13 C12 Joaquim Barbosa - esse é o cara!!! 
75 23/06/13 C12 Fora Renan Calheiros 

76 23/06/13 C12 
R$ 26,700,00 - Salário de Deputado que 
"trabalha" 3 dias por semana  

77 23/06/13 C12 PEC 37 
78 23/06/13 C12 Contra Impunidade - Contra PEC 37 

79 23/06/13 C12 
Governantes aprendam a ceder à vontade do 
povo, pois esse é só o começo 

80 23/06/13 C12 
Eu quero é a "CURA" para a corrupção, 
transporte, saúde e EDUCAÇÃO 

81 23/06/13 C12 POLÍCIA não me bata, me PROTEJA 

82 23/06/13 C12 
Desculpem o transtorno, estamos MUDANDO o 
PAÍS 

83 23/06/13 C12 Queremos escola padrão FIFA 
84 23/06/13 C12 Minhas MÃES não precisam de CURA! 
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#FELICIANO você não representa a minha 
FAMÍLIA! 

85 23/06/13 C12 Vendo Pálio 98 
86 23/06/13 C12 Eu calaria 
87 23/06/13 Cotidiano 2 3 FORA FIFA 
88 23/06/13 São Paulo 14 Diga Basta, Brasil!!! 

89 23/06/13 São Paulo 14 
IMPOSTO - Estão roubando o doce das nossas 
crianças 

90 23/06/13 São Paulo 14 

Era um país muito engraçado não tinha escola só 
tinha estádios ninguém podia protestar não 
porque PM metia a mão 

91 23/06/13 São Paulo 19 O comodismo é um mal parasitário 
92 23/06/13 São Paulo 19 V de Vinagre 
93 23/06/13 São Paulo 25 82 anos - Não vim para brincar - Vim manifestar 
94 23/06/13 São Paulo 26 Contra CENSURA - Pela CULTURA 
95 23/06/13 São Paulo 26 Abaixo a ditatura - O povo no Poder 
96 23/06/13 São Paulo 27 Abaixo a repressão 
97 23/06/13 São Paulo 28 Collor Ladrão 

98 23/06/13 São Paulo 28 
FORA COLLOR - por um governo dos 
trabalhadores 

99 23/06/13 São Paulo 26 Tarifa Zero 
100 24/06/13 C3 FHC FDP 
101 24/06/13 C4 Mais educação - LADRÃO 
102 24/06/13 C8 Paz Paes 

103 26/06/13 CAPA 
EU SOU contra a PEC 37 - Porque o MP foi 
responsável pela prisão de muitos corruptos 

104 26/06/13 CAPA 
EU SOU contra a PEC 37 - porque concentra o 
poder de investigação apenas nas mãos da polícia 

105 26/06/13 CAPA 

EU SOU contra a PEC 37 - Porque não devo e 
não tenho medo da investigação - a quem 
interessa calar o MP? 

106 26/06/13 CAPA 
EU SOU contra a PEC 37 - porque vai contra  os 
tratados internacionais que o brasil assinou 

107 26/06/13 CAPA 
EU SOU contra a PEC 37 - porque enfraquece o 
ministério público e a sociedade 

108 26/06/13 CAPA 
EU SOU contra a PEC 37 - porque só beneficia 
os criminosos 

109 26/06/13 C3 Cade nosso autodromo 
110 26/06/13 C4 Contra a Repressão 
111 27/06/13 Poder #Delete PEC 37 
112 27/06/13 Poder Chega de Corrupção - quero mai$ educação 
113 27/06/13 Poder Não é por 0,20 é por DIREITOS 
114 27/06/13 Poder Dilma, me chama de Copa e investe em mim 

115 27/06/13 C1 
Haddad não seja Kassab! Aprove a CPI e limpe 
essa cidade! 

116 27/06/13 C3 
Haddad não seja Kassab! Aprove a CPI e limpe 
essa cidade! 

117 27/06/13 C7 Queremos os militares novamente no poder 



135 
 

118 27/06/13 C7 JUNTOS! 
119 27/06/13 C7 Meu amor vence o seu ódio 
120 28/06/13 C3 As cooperativas de transporte apoiam a CPI 
121 28/06/13 C3 As cooperativas de transporte apoiam a CPI 
122 28/06/13 C3 As cooperativas de transporte apoiam a CPI 
123 28/06/13 C3 As cooperativas de transporte apoiam a CPI 
124 28/06/13 C3 As cooperativas de transporte apoiam a CPI 
125 28/06/13 C3 As cooperativas de transporte apoiam a CPI 
126 28/06/13 C3 As cooperativas de transporte apoiam a CPI 
127 28/06/13 C3 Licitação JÁ 
128 28/06/13 C3 Pizza no Forno 
129 28/06/13 C3 CPI Já 
130 28/06/13 C3 Sem Maracutáia 
131 28/06/13 D6 Piqué me deixa ser sua Shakira "Waka Waka" 
132 29/06/13 C7 Contra o ato médico 
133 29-30/06/13 Folha 10 15 Não é por 0,20 é por direitos 

134 29-30/06/13 Folha 10 58 
EU SOU CONTRA A PEC 37 - Porque sou a 
favor do estado democrático de direito 

135 29-30/06/13 Folha 10 58 Eu sou contra a PEC 37 
136 01/07/13 C4 Dessa GERAÇÃO a corrupção NÃO PASSA 
137 01/07/13 D7 Ser gay é... MARA... Aberração é o preconceito! 
138 03/07/13 C2 Recolhimento integral do FGTS 
139 03/07/13 C2 Transporte de Qualidade 
140 03/07/13 C2 Mais transparência no transporte público 
141 04/07/13 C5 . + SUS e menos corrupção 
142 05/07/13 CAPA Delegado de SP apoia "Vem pra Rua" 
143 06/07/13 A7 #Força Dilma - A esperança continua 
144 06/07/13 C1 Tarifa Zero é mobilidade 
145 07/07/13 A11 Papa o poema vinagre é um milagre 
146 07/07/13 A11 A revolta do poema não cabe no cartaz 
147 07/07/13 A11 A poesia pede passagem gratis! 
148 07/07/13 A11 Todos por um poema melhor do que este 
149 08/07/13 C6 O BONETE NÃO está à venda 

150 12/07/13 C5 
COM DILMA - Em defesa da reforma política e 
previdenciária já! 

151 13/07/13 C5 Estamos ocupados #ocusp 

152 13-14/07/13 Folha 10 CAPA 
Dilma nos dê condições de trabalho - E Verás que 
o Filho teu não foge à luta 

153 13-14/07/13 Folha 10 4 

Se DILMA, LULA e P. SANTANA tivessem 
tratado com os CUBANOS, hoje estariam com o 
HUGO CHAVES! 

154 15/07/13 C3 O Funk pede paz - Eterno Mc Daleste 
155 17/07/13 CAPA Vetos ao ato médico NÃO  
156 17/07/13 CAPA Sem revalida NÃO 
157 17/07/13 CAPA Serviço Civil obrigatório NÃO 
158 17/07/13 C4 Corrupção na Saúde NÃO 
159 17/07/13 C4 Não faltam médicos - faltam recursos para o SUS 
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160 17/07/13 C4 Serviço Civil obrigatório NÃO 
161 18/07/13 CAPA Fora Cabral 
162 18/07/13 CAPA Cabral criminoso - IMPEACHMENT 
163 18/07/13 C9 OCUPADOS pensando a universidade 
164 20/07/13 C8 BASTA nós lutaremos por você! 
165 20-21/07/13 Folha 10 22 Baratas voltem para o ESGOTO 

166 22/07/13 A6 
Enquanto BEIJOS forem ofensas, protestos e 
mudanças serão necessidades! 

167 23/07/13 CAPA Chega de PAPA fiado 
168 23/07/13 C5 Basta de exterrmínio de jovens 
169 23/07/13 C8 Tarifa zero já 
170 24/07/13 A5 Fora Cabral 
171 24/07/13 C7 Justiça 
172 24/07/13 C7 Queremos justiça 
173 24/07/13 C7 Queremos justiça 
174 26/07/13 Cotidiano 1 C6 Fora FIFA 
175 27/07/13 C5 Justiça 
176 30/07/13 CAPA Prisão Ilegal: isso sim é hediondo 
177 30/07/13 A10 Ocupa Cabral 
178 30/07/13 Poder HFA em Greve 
179 30/07/13 C9 Prisão Ilegal: isso sim é hediondo 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 
 

Para visualizar a quantidade absoluta de frases localizadas no córpus, reunimos os 

dados no Gráfico, separando-as, semanalmente. Estamos considerando a contagem semanal, 

de segunda a domingo. Escolhemos tal recorte por conta de a FSP possuir o caderno “Folha 

10” que é veiculado, de acordo com o acervo, tanto no sábado, como no domingo. Para fins 

analíticos, como se trata de um mesmo caderno que é apenas reimpresso, consideramos 

apenas uma inserção. Por conta dessa escolha temporal, a semana de 01 a 02 de junho e a de 

29 a 31 de julho contam apenas com, 2 e 3 dias respectivamente.  

No Gráfico 4, apresentamos a porcentagem das ocorrências, seguida dos os números 

absolutos entre parênteses, em cada uma das semanas. No mês de junho, a semana de 01 a 02, 

0% (=0/179); a de 03 a 09, 4,5% (=8/179); a de 10 a 16, 6,7% (=12/179); a de 17 a 23, 44,1% 

(=79/179); a de 24 a 30, 20,1% (=36/179). Em julho, a semana de 01 a 07, 7,3% (=13/179); 

08 a 14, 2,8% (=5/179); 15 a 21; 6,7% (=12/179); 22 a 28, 5,6% (=10/179); e, a de 29 a 31, 

2,2% (4/179). 
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Gráfico 4. Porcentagem de Frases Destacadas em Cartazes por semana 
 

 
 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Conforme vimos na seção 3 – das Condições de Produção –, a intensificação das 

manifestações em São Paulo e em várias cidades do Brasil, no período de 17 a 20 de junho de 

2013, incentivou também o aumento de imagens com frases destacadas em cartazes de 

protesto na FSP, na semana de 17 a 23 de junho, responsável por 44,1% das ocorrências. A 

segunda semana com maior ocorrência, foi a imediatamente posterior, de 24 a 30 de junho, 

que foi puxada por manifestações contrárias a limitação do poder de investigação do 

Ministério Público, conhecida como PEC 37; e por outras manifestações favoráveis à 

instalação de uma CPI para investigar os contratos do sistema de ônibus na cidade de São 

Paulo. 

Para a análise das construções em frases de cartazes de protesto, dividimos essas 179 

frases em dois tipos principais de padrões de construção (types): “simples” e “complexo”. No 

primeiro tipo, incluímos construções “não-verbais” e “verbais”, realizadas como sintagmas e 

orações simples compostos, respectivamente, por apenas um núcleo nominal ou verbal, 

enquanto, no segundo tipo, incluímos orações complexas, que, compostas por mais de um 

núcleo verbal, identificam-se com casos de “parataxe” (justaposição e coordenação), 

“hipotaxe” (relações adverbiais e apositivas) ou de “subordinação”, conforme classificação 

sugerida pela literatura de orientação funcionalista (HOPPER & TRAUGOTT, 2003; 

HENGEVELD, 1992).  

 



138 
 

4.1 Análise das Construções Linguísticas em Frases de Cartaz de Protesto 

 

Categorizamos as 179 ocorrências relativas ao período de junho a julho de 2013, em 

tipos de padrões de construção (types), conforme se pode observar no Quadro 2, com 

exemplos de ocorrências prototípicas (tokens) de cada tipo – a numeração das ocorrências é a 

mesma presente no Quadro 1. A classificação completa das frases destacadas podem ser 

encontradas no Apendice B. 

De acordo com a classificação dos padrões construcionais que compõem nosso córpus 

de análise, dividimos os padrões em dois grandes tipos (types): “simples” e “complexos”. Os 

padrões construcionais simples incluem construções não-verbais e verbais, realizadas 

como sintagmas e/ou orações simples. Enquanto as não-verbais compõem-se de construções 

nominais e predicativas, cujo núcleo representa uma categoria nominal (nome ou adjetivo) – 

respectivamente, (171), (175), (77), (91) e (23) – as verbais, cujo núcleo é um verbo, a 

depender de suas propriedades semânticas, sintáticas e pragmáticas, compõem-se de 

construções intransitivas – (86) –, transitivas (imperativas – (88) e (73) –, interrogativas 

– (109) – e declarativas – (55), (68) e (120 a 126) –) e existenciais – (11).   

Seguindo classificação sugerida pela literatura de orientação funcionalista sobre os 

modos de combinação de orações em um complexo oracional amplo (HOPPER; 

TRAUGOTT, 2003), padrões construcionais complexos definem-se pela presença de mais 

de um núcleo verbal na construção, identificando-se com casos de parataxe (justaposição –

(22) e (143) – ou coordenação – (66) e (39) – de núcleos), hipotaxe (relações adverbiais – 

(3), (9) e (166) –, entre um núcleo e uma margem) e híbrida (combinação de processos de 

subordinação e hipotaxe – (8) – ou de parataxe e hipotaxe – (10) –).  
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Quadro 2. Padrões construcionais em cartazes de protesto do córpus 
 

Padrões construcionais (types) Exemplos de ocorrências (tokens) 

1. 
Simples 

1.1. 
Não-

verbais 

1.1.1. 
Nominais 

 (171 e 175) Justiça 
(77) PEC 37 

1.1.2. 
Predicativas 

(91) O comodismo é um mal parasitário 
(23) Juntos Somos Fortes 

1.2. 
Verbais 

1.2.1. 
Intransitivas 

(86) Eu calaria  

1.2.2. 
Transitivo 

1.2.2.1. 
Imperativas 

(88) Diga Basta, Brasil 
(73) Enfia os R$ 0,20 no SUS 

1.2.2.2. 
Interrogativas 

(109) Cade nosso autodromo 

1.2.2.3. 
Declarativas 

(55 e 68) Queremos hospitais padrão FIFA 
(120 a 126) As cooperativas de transporte apoiam a CPI 

1.2.3. 
Existenciais/apresentativas 

(11) Não há transporte no país da copa! 

2. 
Complexas 

2.1. 
 Paratáticas 

2.1.1. 
 Justapostas  

(22) A festa acabou - o Brasil acordou 
(143) #Força Dilma - A esperança continua 

2.1.2. 
Coordenadas 

(66) Sai da internet e vem protestar CONTRA a PEC 37 
(39) A tarifa abaixou, mas o povo não calou 

2.2. Hipotáticas 
(3 e 9) Se a tarifa não baixar, São Paulo vai parar 
(166) Enquanto beijos forem ofensas, protestos e mudanças 
serão necessidades! 

2.3. Híbridas 
 

2.3.1. 
Subordinadas + 

hipotáticas 
(8) Quero que legalize pra não ver meu filho na biqueira 

2.3.2. 
Justapostas + 

hipotáticas 
 

(10) Estamos em greve - Se a Higilimp não pagar - a USP vai 
parar 
 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Uma primeira observação a ser feita sobre esses padrões construcionais é que relações 

de subordinação stricto sensu são evitadas na elaboração dos cartazes de protesto, dado o seu 

caráter de maior complexidade em relação aos demais padrões construcionais.  Há de se 

observar, entretanto, que a construção de subordinação ocorre apenas no padrão híbrido, 

combinada com construção hipotática, como exemplificado em (8), única ocorrência 

encontrada no córpus.  Assim, uma primeira evidência a constatar acerca dos cartazes de 

protesto é que eles são produzidos evitando-se padrões estruturais demasiados complexos ou, 

nos dizeres de Moles (1974, p. 47), prezando-se pela “simplicidade dos argumentos 

empregados”. 

O Gráfico 5, a seguir, apresenta uma primeira apuração de frequência dos padrões 

construcionais encontrados no córpus. Em azul, estão representadas construções não-verbais 

(nominais e predicativas), em vermelho, construções verbais simples, e, em verde, 

construções verbais complexas.  
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Gráfico 5. Frequência dos padrões construcionais em cartazes de protesto (em números absolutos) 
 

 
 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Do total de ocorrências do córpus, 34,6% (=62/179) referem-se a casos de construções 

não-verbais nominais, seguidas de 19,6% (=35/179) de construções justapostas. Com 

frequência de 14,5% das ocorrências do córpus, encontram-se as construções transitivas 

declarativas (=26/179) e os demais tipos com frequência abaixo de 10%, a saber: construções 

predicativas com 8,4% (=15/179), construções coordenadas e construções hipotáticas, ambas, 

com 6,7% (=12/179), construções transitivas imperativas com 4,5% (=8/179), construções 

transitivas interrogativas com 0,6% (=1/179), construções verbais intransitivas com 2,2% 

(=4/179), construções existenciais e construções híbridas com 1,1% (=2/179).  

O fato de construções justapostas serem o segundo tipo mais frequente no córpus 

deve-se a esse tipo compor-se, em sua grande maioria, de construções verbais simples, entre 
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as quais é possível inferir relações semânticas do próprio cotexto. É o que se verifica em (22) 

e (82) abaixo, em que, das construções verbais simples que estão justapostas, podem ser 

inferidas, respectivamente, relações semânticas de causa e de explicação. 

 

(22) A festa acabou – o Brasil acordou43 
(= a festa acabou, porque o Brasil acordou) 

 

(82) Desculpem o transtorno – estamos mudando o país. 
(= desculpem o transtorno, porque estamos mudando o país) 
 

Ainda de acordo com o Gráfico 5, constamos a preferência marcante pelos padrões 

construcionais nominais, o que pode ser justificado pelo fato de que a mensagem a ser 

transmitida, por exemplo, a ativação do referente apropriado ao contexto, é mais prontamente 

decodificada pelo interlocutor idealizado do que em outros padrões construcionais, 

cumprindo-se assim os objetivos comunicativos do gênero em questão. Essa preferência 

acentuada por construções nominais é a principal motivação para o emprego de padrões 

construcionais simples em cartazes de protesto, razão que nos conduz a uma apuração de 

frequência que coloca em oposição padrões construcionais simples e complexos, como 

mostrado no Gráfico 6.  

Verificamos, no Gráfico 6, que construções complexas representam cerca de 1/3 das 

ocorrências, o que significa dizer que, na complementariedade, eles correspondem a apenas 

metade das ocorrências de construções simples. Essa constatação remete ao subprincípio da 

quantidade da iconicidade diagramática, que, nos termos de Neves (1997, p. 107), assim se 

traduz: “um texto maior deve conter mais informação do que um texto menor, já que, 

admitida a relação icônica entre forma e organização do conteúdo, maior quantidade de 

matéria fônica deve corresponder a maior quantidade de informação”.  É possível que tais 

padrões construcionais sejam menos frequentes nos cartazes de protesto porque sua maior 

complexidade requer maior esforço cognitivo do interlocutor, conforme aponta também 

Moles (1974).  

                                                
43 Embora, nos cartazes de protesto, casos de justaposição possam aparecer sem sinal de pontuação ou qualquer outro sinal 
gráfico entre as construções, decidimos transcrevê-los utilizando hífen para separar as construções justapostas.   
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Gráfico 6. Frequência de padrões construcionais simples e complexos no córpus 

  
 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Quando consideramos somente o universo de 118 construções simples (no Gráfico 5 

representadas pelas barras em cor azul e em cor vermelha), construções nominais 

correspondem a 52,5% (=62/118) dos dados, predicativas a 12,7% (=15/118), intransitivas a 

3,4% (=4/118), transitivas a 29,7% (=35/118) e existenciais/apresentativas a 1,7% (=2/118). 

Diante dessa constatação, assumimos como compromisso descrever os cartazes de protesto 

compostos somente por padrões construcionais nominais simples, dada a sua alta frequência. 

Defendemos, portanto, que as frases destacadas nos cartazes de protestos possuem sim uma 

regularidade linguística.  

 

4.2 As Construções Nominais em Cartazes de Protesto 

 

Levando em conta a definição de construção como pareamento simbólico de forma e 

sentido, como descrito a partir do Esquema 1, extraída de Croft e Cruise (2004), as 

ocorrências de construções nominais presentes no córpus realizam-se em um padrão 

construcional esquemático do tipo apresentado em (A).  

 

(A) [SN  ([pré-modificador])  [Núcleo nominal]  ([pós-modificador]) ] 

[...]: construção (...): opcional  
 

 Na construção, [pré-modificadores] e [pós-modificadores], em termos pragmáticos, 

contribuem para a construção da referência do [Núcleo Nominal] (doravante, [N]) e destinam-

se, respectivamente, à expressão de uma avaliação acerca do referente do [N], e, portanto, à 
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maior expressão da subjetividade do locutor, e à construção objetiva/descritiva da referência 

do [N] e/ou à função de avaliação subjetiva do referente construído. A opcionalidade de 

ocorrer ou não [modificadores] na construção indica que o padrão construcional pode 

instanciar tipos variados de construções. No plano discursivo e no contexto em que ocorrem, 

as construções nominais cumprem dupla função: uma função expressiva subjetiva, referente à 

manifestação política do locutor (expressando simples opinião, demandas, reivindicações, 

denúncia), e uma função apelativa intersubjetiva, que conclama a adesão do interlocutor à 

manifestação política veiculada na mensagem. 

Iniciemos pelo padrão variante composto somente de [[N]], (B), que instanciam 

constructos do tipo mostrado na ocorrência (171 e 175). 

 

(B) (171 e 175) Justiça 
 

  
A ocorrência “Justiça” foi encontrada nas edições dos dias 24/07/2013 e 27/07/2013, 

referindo-se a eventos distintos: ao “Caso Bianca Consoli”44 e ao caso do incêndio da Boate 

Kiss, em Santa Maria (RS), informações recuperáveis pelas legendas das respectivas 

fotografias. O nome comum “justiça”, no contexto das manifestações, é de referência abstrata 

e tem dupla função discursiva: (i) no plano subjetivo, realiza uma função expressiva, que 

explicita a indignação particular do locutor pela falta de justiça em episódios particulares da 

história pública ou privada no Brasil (= eu quero justiça para tal caso); (ii) no plano 

intersubjetivo, realiza uma função apelativa, que conclama a adesão do público na exigência 

de providências para que justiça seja feita (= todos queremos justiça para tal caso). É 

importante destacar que essa dupla função se realiza em grande parte das construções dos 

cartazes de protesto. 

Como segunda variante do padrão construcional em (A), realiza-se a construção 

[[Advérbio] [N] ([pós-modificadores])], (C), como exemplificam as ocorrências abaixo.  

 

(C) (161 e 170) Fora Cabral 
(26) Fora Alckmin 
(58) Fora PT  
(174) Fora FIFA 
(31) Fora PEC 37 
(59) Fora policitcúzinho 
(35) Fora todos os partidos  
(132) Contra o ato médico 

                                                
44 Este caso reporta o assassinato da estudante Bianca Consoli que, ocorrido em 2011, só foi a julgamento em 24/07/2013.  
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Nas ocorrências 161, 170, 26, 58, 174, 31, 59 e 35, o [N] referencia entidades do tipo 

indivíduo, codificadas por nome próprio (Cabral, Alckmin, PT, FIFA) ou por nomes comuns 

(PEC37, politicúzinho, partidos), enquanto na ocorrência 132, o [N] codifica entidade do tipo 

Estado-de-Coisas45 (ato médico), em referência a ações que regulamentam, por força de lei, o 

exercício da medicina46. 

Bastante recorrentes em frases de cartaz de protesto, os dois tipos de pré-

modificadores adverbiais, [fora] e [contra]47, nas construções em (C), diferenciam-se pelo 

valor semântico do [N]: (i) quando se trata de [N] próprio, a mensagem tem como interlocutor 

um indivíduo de referência específica, figura pública política (Cabral, Alckmin), ou um 

agrupamento político de indivíduos (PT, FIFA), ou ainda, uma coletividade organizada em 

torno de um ato político (PEC 37, ato médico); (ii) quando se trata de [N] comum, a 

mensagem dirige-se a interlocutores genericamente individualizados, enquadrados na 

categoria que o nome identifica (politicúzinho, partidos). 

Nos casos acima, há uma tendência de a posição à esquerda do núcleo ser reservada a 

constituintes com valor mais pragmático, relacionado à manifestação de desejo do locutor 

e/ou da coletividade da qual ele faz parte, ao passo que a posição à direita do núcleo é 

reservada a constituintes com conteúdos semânticos de ordem mais descritiva.  

Essa constatação se verifica claramente em (C), no uso reiterado da interjeição “fora” 

+ N, formando uma construção bastante recorrente em frases de cartaz de protesto, 

diferenciadas pelo valor semântico do N, se próprio ou comum. Quando se trata de N próprio, 

a mensagem dirige-se a um interlocutor de referência específica, normalmente uma figura 

pública, individual (Renan, Alckmin, Cabral), coletiva (PT, FIFA) ou representativa de uma 

coletividade (PEC 37).  Referentes coletivos podem também ser evocados por esse tipo de 

construção por N comuns (politicuzino, partidos).  Conforme vimos em (B), em (C) também 

há uma dupla função semântico-discursiva que expressa o desejo de oposição à N do locutor 

e, ao mesmo tempo, conclama uma adesão de interlocutores tanto imediatos quanto mediatos. 

O termo “fora” é uma expressão típica em discurso político. 

                                                
45 De acordo com Lyons (1977), ontologicamente, entidades do tipo indivíduo são avaliadas pela sua existência e, como tais, 
se caracterizam por ocupar lugar no tempo e no espaço, ao passo que estado-de-coisas são entidades que, não tendo existência 
em si, são avaliadas apenas em termos de sua realidade/realização, porque ocorrem e duram no tempo, não ocupando lugar no 
espaço.  
46 O Ato Médico é o nome dado ao Projeto de Lei do Senado (PLS) 268/2002 e, na Câmara, ao Projeto de Lei (PL) 
7703/2006. 
47 A palavra “fora” pode ser categorizada em uma construção como advérbio, preposição ou interjeição; em 161, 170, 26, 58, 
174, 31, 59 e 35, assume valor de interjeição com sentido de “mandar embora de um lugar” concreto ou abstrato (=vá embora 
(desse lugar), Fulano!). Também de natureza categorial polissêmica, a palavra “contra” pode assumir função de advérbio de 
modo ou de preposição; em (132) parece-nos mais cabível a interpretação de valor adverbial correspondente a 
“contrariamente” (=manifesto-me contrariamente a...) 
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Ainda em (C), é importante notar que a construção [Advérbio], em posição pré-

modificadora do [N], investe-se de valor pragmático subjetivo, explicitando de modo mais 

claro a dupla função discursiva constatada por construções compostas somente por núcleo 

nominal (cf. (B)): a função expressiva manifesta o desejo subjetivo do locutor de ver fora da 

cena política os referentes identificados pelo [N] (=quero ver X fora do lugar político que ele 

ocupa ou sou contrário a X); a função apelativa conclama os interlocutores tanto imediatos 

quanto mediatos à adesão ao mesmo desejo (=quero ver X fora do lugar... / sou contrário a 

X... E você?). 

De modo muito semelhante ao padrão variante anterior, estrutura-se o padrão 

[[Preposição] [N] [pós-modificador]], (D), instanciado por ocorrências como as mostradas 

abaixo.  

 

(D) (156) Sem revalida não 
(61) Por um transporte verdadeiramente público e de qualidade 

 

Em ambas as ocorrências em (D), o [N] comporta somente referentes de natureza 

abstrata codificando Estado-de-coisas: revalida, em referência a exame de revalidação de 

diplomas médicos obtidos no exterior, e transporte, em referência a transporte público de 

passageiros. Pragmaticamente, na função expressiva subjetiva, (156) marca apoio ao fim da 

revalidação de diplomas médicos obtidos no exterior, e (61), o seu desejo de um transporte 

público de qualidade, e, no plano apelativo, conclamam a adesão do interlocutor a essas 

posições políticas. 

Interessante observarmos que, em (156), a manifestação afirmativa de apoio ao 

referente codificado pelo [N] “revalida” só é alcançada pela combinação da preposição 

privativa “sem” com o operador negativo “não” que segue o [N], o que significa que construir 

a mesma mensagem expressando diretamente “sim ao revalida” não implica dizer que tal 

estado-de-coisas correria o risco de não ser mais aplicado, conforme queriam protestar a 

classe médica. Assim, a opção por utilizar a construção [[Sem] [N] [não]] focaliza e reitera 

uma possível perda do ato. Em (61), o uso da preposição “por” seguido de um SN antecedido 

de artigo indefinido [um transporte ...] coloca em foco a finalidade do protesto. O fato de o 

locutor empregar o artigo indefinido “um” após a preposição “por” expressa a irrealidade do 

estado-das-coisas que almeja. Assim, enquanto em (156) a preposição [sem] na construção 

enfatiza a possível perda do ato a favor do qual se manifesta, a preposição [por] enfatiza a 

finalidade do próprio ato de protesto, em (61). 
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Sobre o padrão construcional das construções nominais em (A), diferentemente dos 

constituintes que ocorrem em posição de pré-modificador, os que ocorrem em posição de 

pós-modificador, portanto, à direita do núcleo, são mais prototipicamente acionados para 

expressar conteúdos semânticos de ordem mais descritiva, que contribuem para a construção 

da referência [N]. De natureza também variada, [pós-modificadores] no padrão variante [(pré-

modificador) [N] (pós-modificador)] podem incluir construções de tipos variados: adjetivais 

(adjetivos e locuções adjetivas), orações relativas e advérbios (focalizadores), conforme 

constam em Camacho et al. (2014). No córpus de análise, no entanto, não se registram casos 

de modificadores complexos, como orações relativas. 

Retomando as ocorrências em (132), [contra o ato médico], o modificador adjetival 

[médico], apenas especifica a referência do [N] ato; em (156), como acima descrito, o 

operador de negação [não] restabelece e focaliza o valor afirmativo atribuído ao referente do 

[N]; em (61), a construção adjetiva [público e de qualidade] modificada pelo advérbio 

focalizador [verdadeiramente] constata, implicitamente, a inexistência de um tal estado-de-

coisa [transporte] com tais atributos ou a existência de tal estado-de-coisa com atributos 

contrários ao expresso na construção (o transporte é privado e precário). 

Analisando ainda os pós-modificadores de outros tipos construcionais variantes do 

padrão mostrado em (A), vejamos as ocorrências em (E), que instanciam o padrão variante 

[[N] + [ADJ]], em cuja posição de pós-modificador ocorrem construções adjetivais. 

 

(E) (77) PEC 37 
(99) Tarifa Zero  
(70) Greve Geral 
(50) GENOCÍDIO Indígena 
(100) FHC FDP 

 

Em (E), as construções adjetivais pós-modificadoras [37], [Zero], [Geral] e [Indígena] 

contribuem para a referência descritiva do [N], particularizando-os. No caso da [PEC 37], em 

(77), o locutor opta por utilizar o número que identifica a Proposta de Emenda à Constituição, 

considerando se tratar de domínio público, caso em que se pode considerar que o numeral 

cardinal 37 é categorizado como adjetivo. Cabe observar que a ocorrência [PEC 37] é 

visualmente diagramada dentro de um círculo com uma faixa na diagonal, semelhante à 

representação de placa de trânsito que proíbem ações de motoristas, como a placa “proibido 

estacionar”.  
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Ao analisar apenas a construção no cartaz de protesto, poderíamos inferir que o 

locutor é favorável à PEC 37. Contudo, o fato de a construção estar associada a um signo 

visual, culturalmente cristalizado como ato impeditivo, remete a um significado outro que não 

aquele que pode ser descrito apenas verbalmente. É por este motivo que as construções das 

frases dos cartazes devem ser analisadas da forma como se apresentam, ou seja, verbo-

visualmente, seguindo a proposta de Moles (1974) de se analisarem os dois tipos de 

mensagem integrados: a semântica e a estética. 

Em (99), o numeral “Zero” adjetivado modificando o N [tarifa] tem a mesma carga 

semântica de “nenhuma” (tarifa) ou de adjetivo descritivo correspondente a “gratuito”. Assim, 

os numerais “37” e “zero” funcionam, no contexto dos cartazes, como construções adjetivais 

restritivas da referência do [N] que modificam. Mesma função restritiva na construção da 

referência do [N], assumem os adjetivos nas outras duas construções, em (70), [Greve Geral], 

e (50), [GENOCÍDIO Indígena]: não se trata de “greve” de uma categoria particular de 

trabalhadores, mas de todos os trabalhadores, nem de qualquer tipo de “genocídio”, mas o de 

povos indígenas. O valor descritivo que tais adjetivos assumem na construção é corroborado 

pela impossibilidade de ocorrer em posição anteposta ao [N], posição, como anteriormente 

enfatizado, reservada à expressão da subjetividade do locutor (cf. *[geral greve]; *[indígena 

genocídio]). 

Em (100), a construção é formada por um [N] próprio e pela construção adjetival 

idiomática [FDP], na posição de pós-modificador, uma abreviação da expressão “filho da 

puta”, que, na construção, expressa uma avaliação subjetiva do locutor acerca do [N] próprio 

[FHC], também uma abreviação para o indivíduo “Fernando Henrique Cardoso”, ex-

presidente da República Federativa do Brasil. Nas subpartes formadoras da construção, [FHC] 

e [FPD] apresentam, pela sonoridade, alto grau de coesão provocado pela aliteração da letra 

inicial “F”, e, na situação de interlocução, as abreviações “facilitam” a leitura do cartaz a 

distância, conforme vimos em Moles (1974). Esse é um caso que, diferentemente dos 

descritos anteriormente, o pós-modificador assume valor discursivo-pragmático de, na função 

expressiva, expor uma atitude avaliativa do locutor, contrária ao governo de “FHC”, e, na 

função apelativa, ele julgar que essa opinião possa ser compartilhada pelo interlocutor. Nas 

demais ocorrências em (E), a função discursiva expressiva indica as seguintes posições 

políticas do locutor: contrária à “PEC 37”, favorável à “Tarifa Zero” e à “greve geral” e de 

denúncia ao “genocídio indígena”; e, a função apelativa dessas construções conclama adesão 

do interlocutor a tais posições. 
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Outra variante do padrão construcional nominal dado em (A) engloba construções que 

realizam como [[N] [Preposição + SN]], em que a posição de pós-modificador é ocupada por 

locuções prepositivas de natureza diversa, que restringem/especificam a referência do [N]. 

Enquadram-se nesse padrão variante as ocorrências em (F). 

 

(F) (92) V de Vinagre 
(139) Transporte de Qualidade 
(138) Recolhimento integral do FGTS  
(14) PT de mãos dadas com o fascismo tucano 
(128) Pizza no Forno 
(7) Respeito aos povos indígenas 

 

Em (92), na construção [V de Vinagre], o constituinte que se reveste de acepção 

referencial é o [N] da locução adjetiva [de vinagre] e não o [N] núcleo da própria construção. 

Trata-se de um intertexto com a construção [V de Vingança], título de famoso livro adaptado 

para filme, que narra a história de um anarquista que usa a máscara de Guy Fawkes, um 

soldado inglês que participou da “Conspiração da Pólvora” e que pretendia assassinar o rei 

Jaime I da Inglaterra e os membros do parlamento inglês. O uso do [N] vinagre em lugar do 

[N] vingança da construção de origem pode ser explicado pelo contexto das manifestações, 

em que policiais militares utilizam gás lacrimogênio contra os manifestantes, cuja melhor 

vingança é a utilização de pano embebido em vinagre para redução do efeito moral provocado 

pelo gás. Assim, vinagre é termo de referência genérica que codifica indivíduo de referência 

concreta, diferente das construções (139) e (138). [Transporte de qualidade] e [recolhimento 

integral de FGTS], cujos atributos presentes nas locuções adjetivas [de qualidade] e [do 

FGTS] constroem, respectivamente, referência ao estado-de-coisa não realizado, “transporte 

de qualidade” e “recolhimento integral do FGTS”. 

Na construção (14), embora o [N] [PT] seja uma expressão referencial que codifica 

indivíduo de referencialidade coletiva, na combinação com a construção pós-modificadora [de 

mãos dadas com o fascismo], a construção como um todo é semanticamente construída como 

um estado-de-coisa, acerca do qual o locutor subjetivamente expressa sua opinião, 

compartilhando-a com os interlocutores. Assim, a construção em posição de pós-modificador 

expressa o modo como o locutor interpreta a conduta do “PT”: andar “de mãos dadas com o 

fascismo Tucano”, em que “fascismo tucano” faz referência a seu principal adversário político 

(“tucano = PSDB). Trata-se de uma crítica ao Partido dos Trabalhadores e sua aproximação 

ao “fascismo”, prática não pertencente ao PT, na visão do locutor. 
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Sob o mesmo padrão variante anterior, a construção em (128) instaura significado 

ligeiramente diferente por recurso à preposição “em”. A construção em (128) é um 

idiomatismo político, que recupera o significado de que tudo na política “acaba em pizza”. O 

uso da construção [pizza no forno] faz referência, portanto, a um estado-de-coisa em curso, 

não-acabado ainda. Conforme explicita a legenda da fotografia, o cartaz foi utilizado no 

protesto em sessão da Câmara de São Paulo durante a discussão da instalação da CPI dos 

Transportes. Portanto, no contexto, a mensagem constitui um alerta ao interlocutor de que 

ainda há tempo de mudar uma situação política antes que a “pizza” esteja assada e pronta para 

o consumo, ou seja, antes que as ações parlamentares terminem sem solução que vá ao 

encontro dos anseios populares.  

Em (7), o núcleo nominal da construção, [respeito], também reporta estado-de-coisa 

não realizados do qual devem participar indivíduos coletivos, [povos indígenas]. Assim, por 

meio de locuções prepositivas especifica-se o alvo sobre o qual o estado-de-coisa incide. Em 

todas as construções em (F), a dupla função discursivo-pragmática, expressiva e apelativa, 

também são claras: expressam subjetivamente posições políticas do locutor e, 

intersubjetivamente, solicitam engajamento do interlocutor a tais posições. 

O próximo padrão variante, (G), difere dos anteriormente descritos pela presença de 

construção [Adverbial], que, em posição pós-modificadora, escopa todo o conteúdo da 

construção nominal condificada no SN, independentemente de suas partes constitutivas. 

Assim, essa variante construcional pode ser representada pelo esquema [[N] [Advérbio]], 

da qual cabe discutir, neste passo, apenas a participação da construção que se acresce às 

variantes anteriormente discutidas. 

 

(G) (28) 3,20 não 
(49) 3:20 não 
(157 e 160) Serviço Civil obrigatório NÃO  
(155) Vetos ao ato médico NÃO  
(158) Corrupção na Saúde NÃO 
(127) Licitação JÁ  
(169) Tarifa zero já 

 

Todas as construções nominais também em (G) referenciam estado-de-coisa, com a 

diferença de significado entre os grupos (28, 49, 157, 160, 155 e 158) e (127 e 169) dada pela 

construção modificadora pós-nominal: enquanto as construções do primeiro grupo codificam 

estado-de-coisa ou em curso, como em [3,20] e [3:20], em referência ao valor da tarifa do 

transporte na cidade de São Paulo, e em [Corrupção na Saúde], ou prestes a ocorrer por força 
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de lei, como em [Serviço Civil obrigatório] e [Veto ao ato médico], ambos em referência à 

classe médica, as construções em (127 e 169) referenciam estado-de-coisa não realizados e 

para os quais se reivindica que sejam imediatamente realizados: [licitação] no serviço público 

e [tarifa zero] no transporte. Diferenciam esses dois grupos de construções, portanto, a 

posição que o locutor assume frente aos estados-de-coisas referenciados: contrária aos 

primeiros e favoráveis aos segundos, posição para requererem a adesão do interlocutor. 

Caso interessante é a ambiguidade proposital que a construção [3:20 não], em (49) que 

se difere de (28), instaura: o [N] “3:20” tanto remete à tarifa de transporte público quanto à 

“hora da maconha”, popularmente conhecida como “4:20”. O sinal gráfico é o responsável 

por propiciar esse significado. Assim, o locutor expressa sua posição contrária ao aumento do 

preço da tarifa de transporte para R$ 3,20 e ao uso da maconha.  

Construções nominais também podem realizar-se acompanhada de vocativos, no 

padrão variante [[N] [Vocativo]], como explicira a ocorrência em (H), em que o vocativo 

presta-se à função de indicar claramente o interlocutor ao qual a mensagem se dirige.  

 

(H) (102) Paz Paes 
 
 

Em (102), o vocativo [Paes] faz referência ao então prefeito da cidade do Rio de 

Janeiro, Eduardo da Costa Paes. Como no caso da construção (100) em (E), nessa construção 

também ressaltam-se aspectos fonológicos que emprestam coesão ao significado nela 

codificado. Ambos os nomes presentes na construção realizam-se, na oralidade, de forma 

ditongada como [paIs], conferindo assim maior expressividade à construção. Ao apelar por 

“paz”, discursivamente, o interlocutor nega a realidade desse estado-de-coisa. 

Outro padrão variante inclui na construção nominal constituintes com função 

pragmática de tópico constituindo construções do tipo [[Tópico] [SN]], como elencadas em 

(I). 

 

(I) (5) FAMÍLIA: - um projeto de Deus  
(76) R$ 26.700,00 - Salário de Deputado que "trabalha" 3 dias por semana  
(150) COM DILMA - Em defesa da reforma política e previdenciária já! 

 

 Em (I), as construções topicalizadas [FAMÍLIA], [R$26.700,00] e [COM DILMA] 

colocam em evidência referentes julgados pelo locutor relevantes na situação de interlocução 

e, como tal, constituindo informação disponível/acessível/partilhada. Basta em tal situação 

comunicativa que o interlocutor ative em seu modelo mental tais referentes, para sobre eles 
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assentar o conteúdo inscrito nas construções nominais que seguem, esta sim portadora de 

informação nova que deve ser incorporada ao modelo mental do interlocutor. Assim, as 

construções nominais que seguem o tópico constituem estados-de-coisas apresentados como 

novos aos interlocutores. No plano discursivo, tais construções comunicam um estado de 

crença do locutor, que ele espera partilhado pelo interlocutor ([FAMÍLIA: - um projeto de 

Deus ]), um estado-de-coisa em curso ([R$ 26.700,00 - Salário de Deputado que "trabalha" 3 

dias por semana]), para o qual ele espera uma reação do interlocutor, ou um estado-de-coisa 

ainda não realizado, para o qual conclama a adesão do interlocutor ([COM DILMA - Em 

defesa da reforma política e previdenciária já!]).   

Ocorrem no córpus construções nominais justapostas ou coordenadas, que obedecem 

ao padrão esquemático descrito em (A). Em tais casos, podem-se combinar os padrões 

variantes descritos anteriormente. Seguem em (J) ocorrências de construções nominais 

justapostas e coordenadas. 

 

(J) (30) PIB ↓ Inflação ↑ 
(32) ↓ PEC 37 ↓ Corrupção ↓ Copa ↑↑↑ Educação  
(25) Fora Dilma! Fora Cabral! PT = Pilantragem e Traição 
(101) Mais educação - LADRÃO  (=mais educação – menos ladrão) 
(141) + SUS e menos corrupção (=mais SUS e menos corrupção) 
 

Como se observa em (J), na justaposição e/ou coordenação de construções nominais é 

comum a presença de sinais gráficos, cuja significação pode não ser prontamente alcançada. É 

o caso, em (30) e (32), das setas para cima e para baixo: sobre [PIB ↓ Inflação ↑] recai uma 

interpretação de desproporção entre os referentes dos núcleos nominais justapostos, ao passo 

que em [↓ PEC 37 ↓ Corrupção ↓ Copa ↑↑↑ Educação] indicam atribuição valorativa 

negativa ou positiva aos referentes aos quais se ligam.  

Nas construções justapostas e coordenadas, registramos também o emprego dos sinais 

matemáticos “+”, “-” e “=”, em lugar dos itens “mais”, “menos” e “igual”, respectivamente, 

que claramente aparecem grafados por extenso em outras construções. Tanto os sinais 

gráficos como os pré-modificadores equivalentes já discutidos em padrões variantes 

anteriores expressam a posição política do locutor em relação aos referentes nominais a que 

eles se ligam. 

Retomando, portanto a perspectiva teórica de Maingueneau, vale ressaltar que não 

identificamos casos de modificadores complexos nos padrões construcionais nominais, como 

as orações relativas. Isso nos faz teorizar que quanto maior a complexidade frástica, maior o 
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esforço cognitivo exigido do interloculor na interpretação da mensagem. Para Maingueneau 

(2014), as frases nominais  

são, ao mesmo tempo, enunciados generalizantes (dimensão referencial), 
enunciados de autoridade, cuja responsabilidade é atribuída a uma instância 
que não coincide com o produtor empírico do enunciado (dimensão modal), 
e enunciados que não são textos (dimensão textual) (MAINGUENEAU, 
2014, p. 29). 

E, de acordo com Benveniste (1976), 

A frase nominal, sendo adequada para asserções absolutas, tem valor de 
argumento, de prova, de referência. É introduzida no discurso para agir e 
convencer, não para informar. É, fora do tempo, das pessoas e da 
circunstância, uma verdade proferida como tal. É por isso que a frase 
nominal (...) tende a confinar-se – sentenças ou provérbios – depois de ter 
conhecido maior flexibilidade (BENVENISTE, 1976, p. 179). 

Sendo assim, o manifestante opta por frases com construções mais simples, como as 

construções nominais a fim de melhor promover o destacamento do seu enunciado. 
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5 Análise do Ethos Discursivo   
 

Em nossa prática ordinária da fala, o ethos 
responde a questões empíricas efetivas, que têm 
como particularidade serem mais ou menos 
coextensivas ao nosso próprio ser, relativas a uma 
zona íntima e pouco explorada de nossa relação 
com a linguagem, onde nossa identificação é tal 
que se acionam estratégias de proteção 
(AUCHLIN, A., 2001, p. 93 apud 
MAINGUENEAU, 2011, p. 12). 

 

Nesta seção, analisamos o ethos das frases destacadas em cartazes de protesto nas 

imagens no discurso jornalístico, com o objetivo de verificar se, nesse tipo de destacamento, o 

ethos é o mesmo das frases “sem texto” analisadas por Maingueneau, ou seja, se se trata do 

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

Transcendente” (MAINGUENEAU, 2010, p. 14). Nesses termos, nosso objetivo é verificar se 

esse ethos mais solene (cf. MAINGUENEAU, 2014, p. 64), próprio ao indivíduo que enuncia 

uma verdade, algo que prescinde de negociação, também caracteriza as frases aforizadas nas 

imagens que registram cenas das manifestações populares no discurso jornalístico.  Quanto a 

isso, vale lembrar que as frases que analisamos compõem imagens de manifestações. Desse 

modo, entendemos que sua análise demanda que consideramos conjuntamente aspectos de 

natureza verbal e não-verbal.  

A noção de ethos é uma noção que provém da Retórica Antiga. Aristóteles (1355b, 

2005) define a arte retórica como sendo “a capacidade de descobrir o que é adequado a cada 

caso com o fim de persuadir” ou, em outras palavras, “descobrir os meios de persuasão sobre 

qualquer questão dada”. A esse respeito, Aristóteles (2005) afirma: 

As provas de persuasão fornecidas pelo discurso são de três espécies: umas 
residem no carácter moral do orador; outras, no modo como se dispõe o 
ouvinte; e outras, no próprio discurso, pelo que este demonstra ou parece 
demonstrar. Persuade-se pelo carácter quando o discurso é proferido de tal 
maneira que deixa a impressão de o orador ser digno de fé. Pois acreditamos 
mais e bem mais depressa em pessoas honestas, em todas as coisas em geral, 
mas sobretudo nas de que não há conhecimento exacto e que deixam 
margem para dúvida. É, porém, necessário que esta confiança seja resultado 
do discurso e não de uma opinião prévia sobre o carácter do orador; pois não 
se deve considerar sem importância para a persuasão a probidade do que 
fala, como aliás alguns autores desta arte propõem, mas quase se poderia 
dizer que o carácter é o principal meio de persuasão. Persuade-se pela 
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disposição dos ouvintes, quando estes são levados a sentir emoção por meio 
do discurso, pois os juízos que emitimos variam conforme sentimos tristeza 
ou alegria, amor ou ódio. (...) Persuadimos, enfim, pelo discurso, quando 
mostramos a verdade ou o que parece verdade, a partir do que é persuasivo 
em cada caso particular (ARISTÓTELES, 1356a, 2005, grifos nossos). 

Como vimos, Aristóteles apresenta três categorias de persuasão, a saber: o ethos 

(caráter do locutor), o pathos (emoção) e o logos (argumento lógico). O ethos está relacionado 

ao caráter (ou “credibilidade”) do locutor perante o(s) interlocutor(es), seja anterior à 

enunciação ou no próprio ato enunciativo, que vai auxiliar na aceitação da mensagem 

transmitida. Já o pathos visa promover sentimentos no(s) interlocutor(es), como entusiasmo, 

revolta, medo, vergonha, tristeza etc. Por fim, o logos diz respeito aos elementos racionais (ou 

lógicos) e a influência do emprego deles no(s) interlocutor(es), sendo possível identificar os 

argumentos utilizados e determinar a tese que está sendo defendida, por exemplo.  

Para Maingueneau (2011, p. 13), a prova de persuasão pelo ethos “consiste em causar 

boa impressão pela forma como se constrói o discurso, a dar uma imagem de si capaz de 

convencer o auditório, ganhando sua confiança”. Embora essas estratégias persuasivas da 

Retórica sejam estudadas desde a Grécia Antiga, nas últimas décadas, a noção de ethos 

reapareceu nas “problemáticas relativas aos discursos” (MAINGUENEAU, 2011, p. 11) e, em 

certa medida, em estudos sociológicos como os estudos da elaboração da face de Goffman 

(1980).  

A ideia de que, ao falar, um locutor ativa em seus destinatários uma certa 
representação de si mesmo, procurando controlá-la, é particularmente 
simples, e até trivial. Portanto, com frequência somos tentados a recorrer a 
essa noção de ethos, dado que ela constitui uma dimensão de todo ato de 
enunciação (MAINGUENEAU, 2011, p.12). 

Contudo, como nos alerta Maingueneau (p. 12), o maior obstáculo de se “trabalhar 

com a noção de ethos é o fato de ela ser muito intuitiva”. A retórica antiga 

entendia por ‘ethé’ as propriedades que os oradores se conferiam 
implicitamente, através de sua maneira de dizer: não o que diziam a 
propósito deles mesmos, mas ‘o que relevavam pelo próprio modo de se 
expressarem’. Aristóteles distinguia desta forma ‘phrônesis’ (ter o aspecto de 
pessoa ponderada), ‘areté’ (assumir a atitude de um homem de fala franca, 
que diz a verdade nua e crua), ‘eunóia’ (oferecer uma imagem agradável de 
si mesmo), etc. (MAINGUENEAU, 1997, p. 45, grifos no original). 

Contudo, mais recentemente, o autor afirma que não precisamos recorrer à Retórica 

Antiga, pois  
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a palavra não está mais condicionada pelos mesmos dispositivos; o que era 
uma disciplina única – a retórica – reverbera hoje em diferentes disciplinas 
teóricas e práticas, que têm interesses distintos e captam o ethos sob facetas 
diversas. De todo modo, não é possível estabilizar definitivamente uma 
noção desse tipo, que parece melhor apreendermos como um nó gerador de 
múltiplos desenvolvimentos possíveis (MAINGUENEAU, 2011, p.12). 

Uma dessas facetas está localizada na obra “O Dizer e o Dito”, de Oswald Ducrot. Em 

sua teoria polifônica da enunciação, Ducrot (1987, p. 161) contesta que “cada enunciado 

possui um, e somente um autor”. O teórico francês concorda, em partes, com o trabalho de 

Ann Banfield, que apresenta uma diferença entre o locutor (= ser designado no enunciado 

como autor, geralmente expresso em primeira pessoa) e o produtor empírico (= autor do 

enunciado) ao analisar o estilo indireto livre. Utilizando reflexões acerca do discurso relatado 

em estilo direto (RED), Ducrot (1987) afirma ser possível distinguir ao menos dois tipos de 

sujeitos da enunciação: os locutores e os enunciadores. Para Ducrot (1987), o locutor é o ser 

que, no próprio sentido do enunciado é 

apresentado como seu responsável, ou seja, como alguém a quem se deve 
imputar a responsabilidade deste enunciado. É a ele que refere o pronome 
‘eu’ e as outras marcas da primeira pessoa. Mesmo que não se leve em 
conta, no momento, o discurso relatado direto, ressaltar-se-á que o locutor, 
designado por ‘eu’, pode ser distinto do autor empírico do enunciado, de seu 
produtor - mesmo que as duas personagens coincidam habitualmente no 
discurso oral. Há de fato casos em que, de uma maneira quase evidente, o 
autor real tem pouca relação com o locutor, ou seja, com o ser, apresentado, 
no enunciado, como aquele a quem se deve atribuir a responsabilidade da 
ocorrência do enunciado. (DUCROT, 1987, p. 182, grifos no original). 

 Como exemplo, Ducrot (1987) apresenta o caso do abaixo-assinado em que o pai 

autoriza o filho a realizar alguma atividade. O abaixo-assinado foi dado aos alunos para 

entregarem aos seus responsáveis e é um documento com apenas alguns espaços em brancos 

para serem preenchidos e um local para a assinatura, ou seja, com um texto estruturado 

previamente de modo padronizado. Nesse caso, o pai não é o “autor empírico do texto-autor”, 

mas é o “locutor do enunciado”, já que o pai é o responsável por aquilo que foi enunciado. A 

esse respeito, o autor afirma: 

A presença de marcas da primeira pessoa apresenta a enunciação como 
imputável a um locutor, assimilado à pessoa à qual remetem. Este princípio 
deve receber certas nuances a fim de dar conta da possibilidade sempre 
aberta de fazer aparecer, em uma enunciação atribuída a um locutor, uma 
enunciação atribuída a um outro locutor. E isto que se vê de uma maneira 
evidente no discurso relatado em estilo direto. Se Pedro diz ‘João me disse: 
eu virei’, como analisar, no que concerne ao locutor, o discurso de Pedro 
tomado na sua totalidade? Encontram-se aí duas marcas de primeira pessoa 
que remetem a dois seres diferentes. (...) Sou, pois, obrigado a dizer que um 
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enunciado único apresenta aqui dois locutores diferentes, o primeiro locutor 
sendo assimilado a Pedro e o segundo a João (DUCROT, 1987, p. 184-185, 
grifos no original). 

Sendo assim, Ducrot (1987, p. 185) considerou o “relato em estilo direto (abreviado 

RED) como um caso particular de dupla enunciação”, como já apresentamos na seção 2. 

Ainda sobre o discurso RED, Ducrot (1987) defende que: 

Se, de fato, contrariamente ao que proponho, considera-se separadamente o 
RED, duas particularidades se impõem logo de início. A primeira, que ele 
tem por função informar sobre um discurso efetivamente realizado [tenu]. A 
outra, que ele contém em si mesmo os termos de um discurso suscetível de 
ser realizado [tenu] por um locutor diferente daquele que faz o relato. A 
aproximação destas duas observações conduz facilmente à ideia - em geral 
admitida sem discussão - de que o RED procura reproduzir na sua 
materialidade as palavras produzidas pela pessoa de quem se quer dar a 
conhecer o discurso. (...) A parte final da sequência ‘Pedro disse: ‘estou 
contente’ ’ (a [segunda] que está entre aspas) designaria simplesmente uma 
frase da língua, e o sentido global da sequência seria que Pedro pronunciou 
esta frase, produzindo um enunciado. Relatar um discurso em estilo direto 
seria, pois, dizer que palavras foram utilizadas pelo autor deste discurso. 
Quanto aos outros fenômenos que classifiquei na rubrica ‘dupla enunciação’, 
(os ecos, os diálogos internos, os monólogos, o apagamento do porta-voz em 
relação à pessoa que ele faz falar), tudo isto não seria senão uma forma 
enganosa do RED - enganosa seja porque ele não se reconhece como tal, seja 
porque o discurso que se pretende relatar jamais se deu, ou foi realizado em 
termos diferentes (DUCROT, 1987, p. 186, grifos no original). 

Com a proposta da “dupla enunciação”, Ducrot (1987, p. 187) separa “o locutor – que 

é para mim uma ficção discursiva – do sujeito falante [enunciador] – que é um elemento da 

experiência”. Ou seja, há uma divisão entre locutores (objeto discursivo) e enunciadores 

(objeto empírico). Além disso, Ducrot (1987) ainda subdivide a noção de locutor em: 

o ‘locutor enquanto tal’ (por abreviação ‘L’) e o locutor enquanto ser do 
mundo (‘λ’ [lambda]). L é o responsável pela enunciação, considerando 
unicamente enquanto tendo esta propriedade. λ é uma pessoa ‘completa’, que 
possui, entre outras propriedades, a de ser a origem do enunciado – o que 
não impede que L e λ sejam seres de discurso, constituídos no sentido do 
enunciado, e cujo estatuto metodológico é, pois, totalmente diferente daquele 
do sujeito falante (este último deve-se a uma representação ‘externa’ da fala, 
estranha àquela que é veiculada pelo enunciado) (DUCROT, 1987, p. 188, 
grifos no original). 

Essa distinção interna dos locutores, ou seja, entre o locutor-lambda (=locutor 

enquanto ser do mundo) e o locutor-L (=locutor enquanto enunciador), pode ser explicada 

através da “imagem do orador”, ou seja, do ethos. Para Ducrot (1987, p. 191), esta é a 

primeira forma de polifonia, pois há “dois locutores distintos nos casos de ‘dupla enunciação’, 

fenômeno que se torna possível pelo fato de o locutor ser um ser de discurso, participando 
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desta imagem da enunciação fornecida pelo enunciado”. Segundo Ducrot (1987, p. 188-189), 

a noção de ethos engloba uma estratégia de persuasão baseada na imagem favorável do 

orador, que seduz o ouvinte para que este capte a benevolência do orador.  

É necessário entender por isso o caráter que o orador atribui a si mesmo pelo 
modo como exerce sua atividade oratória. Não se trata de afirmações auto-
elogiosas que ele pode fazer de sua própria pessoa no conteúdo de seu 
discurso, afirmações que podem ao contrário chocar o ouvinte, mas da 
aparência que lhe confere a fluência, a entonação, calorosa ou severa, a 
escolha das palavras, os argumentos (...). Na minha terminologia, direi que o 
ethos está ligado a L, o locutor enquanto tal: é enquanto fonte da enunciação 
que ele se vê dotado [‘affublé’] de certos caracteres que, por contraponto, 
torna esta enunciação aceitável ou desagradável. O que o orador poderia 
dizer de si, enquanto objeto da enunciação, diz, em contrapartida, respeito a 
λ, o ser do mundo, e não é este que está em questão na parte da retórica de 
que falo (DUCROT, 1987, p. 189, grifos no original). 

Sendo assim, o ethos está ligado mais ao modo ou maneira de enunciar do que, de 

fato, daquilo que é dito sobre si. Maingueneau (2011, p. 13-14) corrobora tal assertiva e 

explica que “o ethos se mostra no ato de enunciação, ele não é dito no enunciado. Ele 

permanece, por sua natureza, no segundo plano da enunciação, ele deve ser percebido, mas 

não deve ser o objeto do discurso”. Na enunciação,  

o destinatário atribui a um locutor inscrito no mundo extradiscursivo traços 
que são em realidade intradiscursivos, já que são associados a uma forma de 
dizer. Mais exatamente, não se trata de traços estritamente 
“intradiscursivos” porque (...) também intervém, em sua elaboração, 
dados exteriores à fala propriamente dita (mímicas, trajes...). (...) Não se 
trata de uma representação estática e bem delimitada, mas, antes, de uma 
forma dinâmica, construída pelo destinatário através do movimento da 
própria fala do locutor. O ethos não age no primeiro plano, mas de maneira 
lateral; ele implica uma experiência sensível do discurso, mobiliza a 
afetividade do destinatário (MAINGUENEAU, 2011, p. 14; grifos nossos). 

Diferente de Aristóteles (1356ª, 2005), segundo o qual, a confiança no orador é  

resultado do discurso e “não de uma opinião prévia sobre o carácter do orador”, Maingueneau 

(2011) afirma que  

o ethos está crucialmente ligado ao ato de enunciação, mas não se pode 
ignorar que o público constrói também representações do ethos do 
enunciador ‘antes’ mesmo que ele fale. Parece necessário, então, estabelecer 
uma distinção entre ‘ethos discursivo’ e ‘ethos pré-discursivo’ 
(MAINGUENEAU, 2011, p. 15, grifos no original). 

Em linhas gerais, podemos entender o ethos pré-discursivo justamente como essas 

representações prévias que o público constrói do locutor, antes mesmo de seu discurso 

efetivo. Segundo o autor francês, há discursos e/ou circunstâncias para as quais não se espera 
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que o destinatário disponha dessas representações prévias, mas a situação é diferente quando 

os locutores costumam ocupar a cena midiática com uma certa frequência, o que pode 

associá-los a um certo ethos que o seu discurso deve confirmar ou não. Ainda segundo 

Maingueneau (2005, p. 71), mesmo que o destinatário não saiba nada previamente sobre o 

caráter do locutor, “o simples fato de que um texto pertence a um gênero de discurso ou a um 

certo posicionamento ideológico induz expectativas em matéria de ethos”. 

Considerando o córpus deste trabalho, a FSP é dotada de um “ethos pré-discursivo”. A 

FSP é jornal “premium” de maior circulação diária no Brasil (IVC, 2014). Além disso, a FSP 

é frequentemente utilizada por políticos em debates eleitorais ou na tribuna, durante as 

sessões do legislativo. Sendo assim, uma pessoa letrada e que viva em centros urbanos 

brasileiros raramente desconhece a existência da FSP. Esse “ethos pré-discursivo” é 

construído por meio de um contato prévio ao meio de comunicação, seja pelo posicionamento 

da FSP perante aos acontecimentos históricos, seja por sua “imagem perante o público” ao 

promover debates e premiações, por exemplo. Pelo córpus analisado, não é possível dizer qual 

é o ethos pré-discursivo da FSP, mas é preciso deixar explicitado esta questão, pois ela 

também pode influenciar nas condições de produção. Porém, não é sempre que nos deparamos 

com um “ethos pré-discursivo” em uma enunciação. É o que acontece, por exemplo, “quando 

lemos um texto de um autor desconhecido” (MAINGUENEAU, 2011, p. 15).  

No discurso jornalístico, com base no córpus que analisamos, observamos que a 

ausência de ethos pré-discursivo pode se dar na seguinte situação hipotética: os jornalistas 

elegem algumas personagens desconhecidas do leitor para compor a notícia, geralmente uma 

testemunha do acontecimento (“happening”) ou um especialista sobre o fato em questão. 

Essas personagens só seriam conhecidas pelos leitores que já tivessem algum contato elas 

anterior à notícia, seja pessoalmente ou de outra forma. 

Salvo exceções, nas imagens de protesto, as personagens não possuem um “ethos pré-

discursivo” e são, geralmente, identificadas verbalmente pelo próprio veículo de comunicação 

em legendas ou informações complementares próximas à fotografia. Essas informações 

verbais servem como guias para que o leitor construa o ethos discursivo daquela personagem. 

Além disso, o fato de ser uma fotografia dessa(s) personagem(ns), o leitor que desconhecia o 

ethos pré-discursivo, passa a julgá-la(s) pelo aspecto visual, por exemplo, por meio da 

indumentária, de gestos ou expressões faciais. Em sua grande maioria, os manifestantes são 

“desconhecidos” do público e não possuem uma “fama prévia”. Sendo assim, não focalizamos 

a noção do “ethos pré-discursivos” nas análises, exceto em um caso ou outro.  
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Quanto ao ethos discursivo, Maingueneau (2011) subdivide-o em dois tipos: “ethos 

dito” e o “ethos mostrado”, diferenciando aquilo que se diz sobre si (“ethos dito”) e a maneira 

como se expressa (“ethos mostrado”). Para Maingueneau (2011, p. 18, grifos no original), “a 

distinção entre ethos ‘dito’ e ‘mostrado’ se inscreve nos extremos de uma linha contínua, uma 

vez que é impossível definir uma fronteira nítida entre o ‘dito’ sugerido e o puramente 

‘mostrado’ pela enunciação”. 

No córpus, é possível trazer dois exemplos prototípicos de “ethos dito” e “ethos 

mostrado”. Primeiramente, vamos abordar brevemente o ethos “dito” e “mostrado” do próprio 

jornal FSP, com base nas Figuras 71 e 72, para depois passarmos às análises das frases 

aforizadas dos cartazes de protestos, foco desta seção.  

Quanto ao ethos da FSP, o ethos “dito” está mais claramente expresso no Novo 

Manual de Redação da FSP, de 1996, disponível online: 

A Folha é um jornal feito em São Paulo com irradiação nacional, que se 
propõe a realizar um jornalismo crítico, apartidário e pluralista. Do ponto de 
vista político, sustenta a democracia representativa, a economia de mercado, 
os direitos do homem e o debate dos problemas sociais colocados pelo 
subdesenvolvimento. Como empresa, o jornal se enraíza nas forças de 
mercado e adota uma atitude de independência em face a grupos de poder. 
Procura melhorar a qualidade dos serviços que oferece, pautando-se por uma 
política de competição comercial, modernização tecnológica e valorização 
da competência profissional. A Folha considera notícias e ideias como 
mercadorias a serem tratadas com rigor técnico. Acredita que a democracia 
se baseia no atendimento livre, diversificado e eficiente da demanda coletiva 
por informações. O jornal busca uma relação de transparência com a opinião 
pública. Estimula o diálogo, a difusão de novas tendências e o 
desenvolvimento do próprio jornalismo (FOLHA DE S. PAULO, 1996). 

Na versão de 2010 do Manual de Redação da FSP, podemos encontrar o seguinte 

trecho: 

Em documentos anteriores a este, a ‘Folha’ cristalizou uma concepção de 
jornalismo definido como crítico, pluralista e apartidário. Tais valores 
adquiriram a característica doutrinária que está impregnada na personalidade 
do jornal e que ajudou a moldar o estilo da imprensa brasileira nas últimas 
décadas. Cabe questionar, porém, (...) se a implementação desses valores não 
deveria passar por uma revisão também, até com a finalidade de sacudir os 
automatismos fixados pelo hábito. (...) Isso não significa que o jornalismo 
deva aplacar a sua disposição crítica, mas refiná-la e torná-la mais aguda 
num ambiente que não é mais dicotômico, no qual o debate técnico 
substituiu, em boa medida, o debate ideológico. O pluralismo, apequenado 
muitas vezes na auscultação meramente formal do ‘outro lado’ da notícia, 
deveria renovar-se na busca de uma compreensão mais autêntica das várias 
facetas implicadas no episódio jornalístico. Mesma a atitude apartidária, que 
veda alinhamentos automáticos e obriga a um tratamento distanciado em 
relação às correntes de interesse que atuam sobre os fatos, não pode servir de 
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álibi para uma neutralidade acomodada, quando não satisfeita em hostilizar 
por hostilizar” (FOLHA DE S. PAULO, 2010, p. 17-18, grifos no original). 

Quanto ao ethos “mostrado”, a FSP publica semanalmente uma análise crítica de sua 

cobertura na seção “Ombudsman” (termo utilizado para designar o “representante dos 

leitores” em um jornal). Segundo o site da FSP, 

O jornal assumiu o objetivo de ter seu próprio ombudsman, um profissional 
dedicado a receber, investigar e encaminhar as queixas dos leitores; realizar 
a crítica interna do jornal e, uma vez por semana, aos domingos, produzir 
uma coluna de comentários críticos sobre os meios de comunicação - na qual 
a Folha deveria ser um dos alvos privilegiados. Para exercer o cargo com 
independência, (...) o profissional não pode ser demitido durante o mandato e 
tem estabilidade de mais seis meses no jornal após deixar a função (FOLHA 
DE S. PAULO, 2014). 

A versão de 2010 do Manual de Redação da FSP, define o ombudsman como sendo o: 

Representante dos interesses do leitor na estrutura do jornal. (...) Cabe ao 
ombudsman atender os leitores da ‘Folha’ e encaminhar suas reclamações à 
Redação. (...) Diariamente, o ombudsman redige uma crítica interna, que 
circula na Redação e em áreas afins. Aos domingos, a ‘Folha’ publica a 
coluna do ombudsman, em que ele faz uma crítica dos meios de 
comunicação, particularmente do desempenho do próprio jornal. Suas 
observações e sugestões não têm caráter deliberativo (FOLHA DE S. 
PAULO, 2010, p. 116, grifos no original). 

O fato de a FSP possuir o recurso de Ombudsman reforça o “ethos dito”, presente no 

seu perfil editorial, de ser um jornal que procura “melhorar a qualidade dos serviços”. Ao 

fazer uma autocrítica de si, a FSP reforça positivamente o ethos discursivo de ser um jornal 

com espírito “crítico, pluralista e apartidário”. Por exemplo, na Figura 71, abaixo, o “olho” da 

matéria está em destaque e diz “Imprensa é acusada de chamar manifestantes de ‘baderneiros’ 

e de criticar a polícia por corporativismo”.  

Na Figura 72, a FSP reforça o seu ethos “mostrado” ao explicitar que a imagem foi 

capturada em 5 de abril de 2013, ou seja, de dois meses anteriores à publicação. O fato de 

marcar a data da fotografia, reforça o perfil editorial da FSP que “busca uma relação de 

transparência com a opinião pública”. Ou seja, o leitor não ficará confuso ao ver a matéria que 

mostra a conquista do protesto ladeada da cena do protesto. 
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Figura 71. O Ethos Dito na FSP 

 
Fonte: FSP 16/06/2013 – A6 

 
Figura 72. O Ethos Mostrado na FSP 

 
Fonte: FSP 05/06/2013 – D3 

 

Na Figura 71, utilizando a frase “Não sou vândalo! Mídia”, a jovem utiliza um ethos 

“dito” para se defender contra o pré-discurso estereotipado de que “manifestante é vândalo”. 

Além dos dizeres no cartaz, dada a presença da flor como enfeite de cabeça e a memória 

discursiva que esse adorno desperta – a saber, os valores do movimento hippie dos anos 60, 

contrário às guerras e demais formas de violência –, pode-se dizer que há um ethos 

“mostrado” de protesto pacífico.  
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A Figura 72, por sua vez, a construção “FIFA 15.328 assinaram: LIBERE AS 

BAIANAS nos jogos da Copa 2014” é um exemplo de “ethos mostrado” de protesto com tom 

mais brincalhão, já os dizeres poderiam ser mais prototípicos de protesto, como: “Contra as 

imposições da FIFA”, “FIFA, deixe-nos trabalhar”, etc. Quaisquer uma dessas construções 

evocaria na cena o sentido de “deixe as baianas comercializarem os seus produtos em área 

exclusiva da FIFA”. Além disso, as “vendedoras de acarajé” estão vestidas com trajes típicos 

(ou estereotipados) de “baianas”, facilitando a identificação pelos leitores do “ethos 

mostrado”. 

Por fim, voltando à teoria, é importante lembrar que “o ethos visado não é 

necessariamente o ethos produzido. Um professor que queira passar uma imagem de sério 

pode ser percebido como monótono; um político que queira suscitar a imagem de um 

indivíduo aberto e simpático pode ser percebido como demagogo” (MAINGUENEAU, 2011, 

p. 16).  

O ethos de um discurso resulta da interação de diversos fatores: ethos pré-
discursivo, ethos discursivo (ethos ‘mostrado’), mas também os fragmentos 
do texto nos quais o enunciador evoca sua própria enunciação (ethos ‘dito’) 
– diretamente (“é um amigo que lhes fala”) ou indiretamente, por meio de 
metáforas ou de alusões a outras cenas de fala, por exemplo 
(MAINGUENEAU, 2011, p. 18). 

Segundo Maingueneau, o “ethos efetivo” é o resultado da interação entre o “ethos pré-

discursivo” e o “ethos discursivo”, conforme expresso no Esquema 2.  

 

Esquema 2. Esquema de Ethos Efetivo 

 

Fonte: Adaptação de Maingueneau (2011, p. 19) 

Passamos, portanto, para a análise das imagens a fim de identificar os ethos presentes 

no córpus. Com relação à aplicação metodológica do ethos, Maingueneau (2011) afirma que 
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É, em última instância, uma decisão teórica: saber se se deve relacionar o 
ethos ao material propriamente verbal, atribuir poder às palavras, ou se se 
devem integrar a ele – em quais proporções – elementos como as roupas do 
locutor, seus gestos, ou seja, o conjunto do quadro da comunicação. O 
problema é por demais delicado, posto que o ethos, por natureza, é um 
‘comportamento’ que, como tal, articula verbal e não verbal, provocando nos 
destinatários efeitos multissensoriais (MAINGUENEAU, 2011, p. 16). 

Embora nossa opção seja por analisar preferencialmente o aspecto verbal contido nas 

imagens dos cartazes de protesto, entendemos que é relevante para essa análise considerarmos 

também aspectos gestuais e indumentários expressos no quadro fotográfico, uma vez que as 

frases aforizadas que estamos analisando não são publicadas separadamente, mas fazem parte 

de imagens fotográficas, o que nos leva, então, a considerar outros aspectos desse texto 

multimodal que as integram.  

A esse respeito, vale lembrar que Maingueneau (2010), ao analisar o ethos de anúncios 

em sites de relacionamento acompanhados de fotos de internautas, considera que o ethos 

desses anúncios se manifesta também como ethos construído a partir da(s) foto(s) do 

anunciante. Convergentes ou não com o ethos discursivo, essas fotos, segundo Maingueneau, 

inevitavelmente levam o destinatário a construir um ethos. Desse modo, seguindo os passos 

do autor, ressaltamos a importância de considerarmos os aspectos não verbais para a análise 

do ethos.  

Na reflexão que desenvolve sobre as frases aforizadas, Maingueneau (2014) também 

se refere às fotos de rosto que acompanham as frases aforizadas na mídia. A associação com o 

rosto se explica por três propriedades, segundo o autor, a saber: (1) é a “única” parte do corpo 

– para nós, uma das partes do corpo – que permite identificar um indivíduo como distinto; (2) 

é vinculado, no imaginário profundo, a sede do pensamento e de valores; e, (3) é nele que se 

encontra a boca, fonte da fala e, portanto, da aforização. Nas imagens com rostos, “não se 

mostram as mãos do aforizados, o que implicaria a presença de um alocutário que, partilhando 

o mesmo espaço de interlocução, poderia intervir” (Maingueneau, 2014, p. 46).  

Conforme já dito, Maingueneau (2014) associa um ethos com tom solene às frases 

aforizadas como provérbios, máximas, adágios, divisas, ditados etc. Nossa hipótese é que, no 

córpus em questão, ou seja, nas frases destacadas em cartazes de protestos que integram fotos 

publicadas por um jornal impresso, o ethos pode adotar outros tons. Nas análises a seguir, 

procuramos mostrar alguns tipos de ethe (ou ethea) encontrados no córpus. 
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5.1 Análise do Ethos das Frases Destacadas em Cartazes de Protesto 

 

Começamos analisando a Figura 73, a seguir, que possui um cartaz com a seguinte 

frase: “O importante não é VENCER todos os dias, mas LUTAR sempre!”. Essa é uma típica 

frase aforizada de um ethos com um tom solene e um enunciador universal. Ela pode ser 

utilizada e retomada em diferentes contextos e cenários, perdendo qualquer vínculo com o 

contexto original na qual foi proferida. Em uma pesquisa em sites de busca da internet, 

verificamos que essa frase é atribuída ora ao Santo Agostinho, ora a Waldemar Valle Martins. 

No contexto das Manifestações de Junho de 2013, a frase evoca o sentido de que uma 

manifestação pode não ter sucesso naquela data, mas que é necessário continuar protestando 

regularmente.  

Considerando a intratextualidade da fotografia, essa frase de cartaz de protesto tem 

uma relação intertextual com o cartaz que está exatamente acima: “A tarifa abaixou, mas o 

povo não calou”. Ou seja, apesar de termos conseguido aquilo que queríamos, continuamos na 

luta. O ethos evocado aqui é um ethos típico de protesto. Esse cartaz dialoga ainda com o 

cartaz que está em um plano mais afastado que diz: “Isso é só o começo. Espera chegar as 

eleições”, com uma manifestante utilizando um nariz de palhaço. Aqui, há o ethos “dito” de 

protesto, mas o nariz de palhaço reforça o ethos “mostrado” de protesto, pois o manifestante 

se apresenta como um “palhaço”, dada a situação política em que vivia o país. Mais à direita, 

há o cartaz “Futebol que nada. Acabou a Palhaçada”, que mostra uma resistência ao 

estereótipo de que o brasileiro só pensa em futebol e que não se importa com questões 

políticas, também um ethos discursivo mais próximo do protesto com um tom nada ou pouco 

solene.  Isso porque, o uso do vocábulo “palhaçada” permite verificar que se trata de um 

registro mais informal do que solene. Além disso, é curioso verificar que o tipo de escrita 

desses cartazes são semelhantes, ou seja, são cartazes brancos com escritos em caixa alta na 

cor vermelha, predominantemente. Esse grupo de cartazes de protesto divergem de outro 

grupo de cartazes de protesto também presente na imagem; estes são amarelos e com a escrita 

cursiva.  

Ainda na Figura 73, há um cartaz de protesto com o dizer: “Filha, estou aqui mudando 

o Brasil”. O ethos “dito” de protesto indica que é um(a) manifestante que deixou o seu lar, 

seus afazeres e sua “filha” para “mudar o brasil”. Há, portanto, uma personificação do locutor, 

que revela um pouco de sua vida pessoal. Sendo assim, temos, em uma mesma imagem, um 

grupo de cartaz de protesto com o ethos de um enunciador universal assujeitado contrastando 

com um locutor personificado.  
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Figura 73. Frases destacadas em Cartazes de Protesto #1 

 
Fonte: FSP 20/06/2013 – CAPA 

 

Grande parte das frases dos cartazes são frases típicas de protesto, que fazem pedidos, 

apresentam denúncias ou palavras de ordem. Abaixo tratamos de analisar o ethos dessas 

frases, considerando para tanto não só o conteúdo das frases, mas também, conforme já dito, 

as imagens que as veiculam.  

Na Figura 74, vemos uma cena de mulheres uniformizadas e, a maior parte delas, com 

os braços cruzados. Estar com o braço cruzado representa, na cultura brasileira, a parada 

voluntária de uma atividade fim como forma de protesto ou reinvindicação. O ethos 

“mostrado” é de protesto, pois já estão paralisados e de braços cruzados. Há uma relação entre 

o ethos “mostrado” com o ethos “dito” declarativo e de causalidade presente na frase do 

cartaz “Estamos em greve – se a Higilimp não pagar – a USP vai parar”, ou seja, as 

manifestantes afirmam que estão em greve e que haverá consequências caso a empresa não 

pague os funcionários. Aqui o tempo verbal no plural de “estamos”, não implica apenas as 

mulheres presentes na fotografia, mas também todos os outros funcionários da Higilimp. 

Contudo, a legenda “funcionários terceirizados em frente à reitoria da USP, que teve a 

entrada bloqueada” pode trazer uma impressão diferente do ethos dito e mostrado na 



166 
 

fotografia. A legenda48 descaracteriza o ato de “cruzar o braço” em sinal de protesto e desloca 

o sentido para “bloquear a entrada” à reitoria da USP. Sendo assim, a FSP não reconhece o 

ato de paralização, mas sim de “bloqueio”.49  

 

Figura 74. Frases destacadas em Cartazes de Protesto #2 

 
Fonte: FSP 12/06/2013 – C12 

 

Porém, nem sempre é possível identificar com facilidade o ethos "discursivo", ou seja, 

a relação entre o ethos “mostrado” e o ethos “dito”. No córpus em questão, há uma 

enunciação em dois níveis ou uma dupla enunciação. Consideramos a enunciação em dois 

níveis, quando há a reprodução de uma enunciação primeira em uma nova enunciação, por 

exemplo, no discurso relatado em estilo direto (RED). No nosso córpus, há uma enunciação 

primeira que é o ato de manifestação durante o evento comunicativo (happening) de protesto. 

A segunda enunciação ocorre quando a FSP publica uma foto da primeira enunciação. 

Contudo, diferente do discurso relatado em estilo indireto, a fotografia com dizeres dos 

cartazes é uma forma de discurso relatado em estilo direto (RED), pois comporta, em si, uma 

dupla enunciação, ou seja, tanto a enunciação primeira em sua integridade, quanto a 

enunciação do jornal impresso. Nesses casos de dupla enunciação, ou seja quando há a 

imagem de uma enunciação primeira dentro de uma enunciação segunda, o ethos “mostrado” 

pode sofrer deslocamento. Portanto, discordamos em partes de Maingueneau (2010, p. 14, 

grifos no original), que afirma que “o ‘aforizador’ assume o ethos do locutor que está no alto, 

do indivíduo autorizado, em contato com uma Fonte Transcendente”.  

                                                
48 A função da legenda é esclarecer o que é mostrado pela imagem. 
49 O título corrobora com a legenda ao dizer que “Funcionários tomam reitoria da USP”. Aqui, o verbo “tomar” pode parecer 
ambíguo, ou seja, pode ter o significado de “apoderar-se”, conquistando de forma ilícita, ou de “ocupar”, de estar em um 
espaço e tempo. 
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Na Figura 75, se observarmos a composição dos elementos gráficos, conseguimos 

identificar que o cartaz de protesto diz “Sem Violência Brasil – Paz e Amor”, ou seja, trata-se 

de uma manifestação pela paz e contrária à violência. Entretanto, por causa do tamanho da 

fonte e da disposição da frase no cartaz, um leitor menos atento pode entender justamente o 

contrário, ou seja, “Sem Paz e Amor – Violência Brasil”. Apesar disso, a legenda (“mesmo 

com pedido de protesto pacífico”) reforça a leitura anterior.  

Porém, a dúvida pode permanecer se o leitor ficar apenas no plano imagético e não ler 

a legenda. Isso porque a postura gestual do manifestante na imagem ajuda a identificar um 

ethos “mostrado” de agressividade. O jovem está com a boca aberta, semelhante a um animal 

feroz, sendo representado, portanto, como hostil. Ao fundo da imagem, há “um carro da TV 

Record” em chamas. A chamada da legenda “Com violência” remete ao vandalismo que a 

Rede Record de Televisão sofreu e também ajuda a reforçar o ethos do protesto violento, da 

mesma forma ocorre com o chapéu “País em Protesto”. A confusão pode ser ainda aumentada 

se for considerado o contexto sócio-histórico. Isso porque, nessa época das manifestações de 

junho de 2013, houve a emergência de vários grupos radicais, dentre eles os Black Blocs.  

 

Figura 75. Frases destacadas em Cartazes de Protesto #3 

 
Fonte: FSP 19/06/2013 – C3 

 

 

A relação texto na imagem e a legenda podem apresentar outros tipos de ocorrência, 

como o de chamar a atenção do leitor para outros elementos da imagem que não aquele que 

foi destacado pelo fotógrafo. Por exemplo, na Figura 76, há um manifestante em primeiro 
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plano desfocado e o cartaz de protesto “O comodismo é um mal parasitário” está em foco. 

Contudo, a legenda enfatiza o manifestante desfocado com o trecho “Protestante usando a 

máscara do herói V (...)”. Por mais que o leitor possa identificar o manifestante mascarado, o 

que ele vai ler, de fato, é a frase no cartaz. Nela, o manifestante apresenta um ethos “dito” 

mais próximo ao solene, pois o enunciado veicula, aparentemente, uma verdade atemporal, 

inclusive pelo uso do presente do indicativo, que evoca essa atemporalidade. No contexto, é 

uma crítica aos que se acomodam em seus lares e não saem às ruas para protestar. 

 

Figura 76. Frases destacadas em Cartazes de Protesto #4 

 
Fonte: FSP 23/06/13 – SÃO PAULO 19 

 

Na Figura 77, além de apresentar um cartaz de protesto em série, como se fossem 

fotogramas (video frame), o jornal categoriza o gênero como “poema-protesto”. “Para o 

poema, o vinagre é um milagre! – A revolta do poema não cabe no cartaz – A poesia pede 

passagem grátis! – Todos por um poema melhor do que este”. O poeta-autor Nicolas Behr 

evoca um ethos erudito, derrisório e de protesto ao mesmo tempo. Ethos erudito no formato, 

por apresentar vários cartazes de modo seriado que, no conjunto, formam um poema. Ethos 

derrisório por utilizar o jogo de palavras, como com a ambiguidade do sintagma “passagem 

grátis”. Ethos de protesto quanto ao utilizar frases típicas de protesto, como a construção 

cristalizada “Todos por X”.  
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Figura 77. Frases destacadas em Cartazes de Protesto #5 

 
Fonte: FSP 07/07/2013 – A11 

 

Figura 78. Frases destacadas em Cartazes de Protesto #6 

 
Fonte: FSP 20-21/06/13 – FOLHA 10 22 

 

Na Figura 78, o cartaz de protesto com a frase “Baratas voltem pro esgoto!” traz um 

ethos de revolta, indignação, repulsa, repugnância, ódio, antipatia e aversão. Aqui o 

manifestante quer que a família Barata volte de onde saiu, ou seja, o esgoto, local imundo e 

com mau cheiro. Na cena está a noiva Beatriz Barata, conforme indica a legenda, 

provavelmente acompanhada de seu pai. É uma situação de formalidade e de festividade, 
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ambos com trajes culturais de celebração de casamento, que se mistura com a cena de 

protesto, ao fundo, tanto pela presença dos manifestantes quanto da polícia. Assim, temos 

duas cenas em um mesmo evento comunicativo, mostrado pela fotografia: ao fundo, há uma 

cena típica de manifestação, enquanto que no primeiro plano há uma cena típica de 

casamento. 

Na Figura 79, o cartaz com a frase “Piqué me deixa ser sua Shakira - ‘Waka Waka’” 

apresenta um ethos de brincadeira que é explicado pela legenda “Torcedora dá cantada em 

Piqué, casado com a cantora Shakira”. Para compreender melhor o cartaz, o leitor deve 

acessar o seu “thesaurus” para saber que “Piqué” refere-se ao espanhol Gerard Piqué 

Bernabéu, jogador de futebol da seleção espanhola que estava no Brasil para a Copa das 

Confederações, e que “Waka Waka” é um trecho da música oficial da Copa do Mundo de 

2010 “This Time for Africa”, interpretada pela cantora colombiana Shakira. Por conta da 

mídia ser limitada a um curto espaço, o cartaz de protesto tem a característica de reunir várias 

memórias discursivas em uma única frase. 

 
Figura 79. Frases destacadas em Cartazes de Protesto #7 

 
Fonte: FSP 28/06/2013 – D6 

 

Diferente dos exemplos trazidos por Maingueneau (2014, 2010) que evidenciam o 

rosto dos locutores, geralmente com o olhar direcionado ao destinatário, verificamos que tal 

fato contrasta com algumas fotos das frases aforizadas de protesto. De acordo com Kress e 

Van Leeuwen, 

Há (...) uma diferença fundamental entre as imagens cujos participantes 
representados olham diretamente os olhos do espectador, e as imagens nas 
quais isso não ocorre. Quando os participantes representados olham o 
espectador, os vetores, formados pela trajetória do olhar dos participantes, 
conectam o participante com o espectador. O contato é estabelecido mesmo 
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que seja apenas no nível imaginário.50 (KRESS; Van LEEUWEN, 2006, p. 
117, tradução nossa) 

Na Figura 80, observamos o apagamento dos locutores na imagem – sejam os do 

primeiro plano, que aparecem um com o rosto coberto e o outro de costas para a câmera, 

sejam os do segundo plano, que aparecem desfocados. Diferente do exemplo que vimos 

acima, aqui os manifestantes parecem ter receio de serem identificados. Na imagem, o cartaz 

com a frase aforizada “3,20 é roubo” evoca um ethos de protesto, que é auxiliada pela frase 

pintada nas costas do outro manifestante de que “3,20 é o caralho” 51.  

 
Figura 80. Frases destacadas em Cartazes de Protesto #8 

 
Fonte: FSP 16/06/2013 – C4 

 

Em outras imagens até mesmo os manifestantes são apagados e não é possível 

verificar nem uma parte do corpo do locutor. Algumas imagens contém apenas as frases em 

cartazes de protesto, como nas Figuras 81 e 82. Na Figura 81, há o apagamento por um 

recorte no quadro fotográfico, como no cartaz com os dizeres “Fora Dilma! Fora Cabral! PT = 

Pilantragem e Traição”, ou pela própria composição fotográfica, como no cartaz com o dizer 

“Fora Alckmin!”, onde há pessoas no primeiro plano que apagam os manifestantes que estão 

segurando o banner de protesto. Nesses dois exemplos, há a cristalização da pequena frase de 

                                                
50 There is, then, a fundamental difference between pictures from which represented participants look directly at the viewer’s 
eyes, and pictures in which this is not the case. When represented participants look at the viewer, vectors, formed by 
participants’ eyelines, connect the participants with the viewer. Contact is established, even if it is only on an imaginary 
level. 
51 É importante ressaltar que o uso de palavras de baixo calão não são típicos no discurso jornalístico, porém, a frase “3,20 é 
o caralho!” pintada no corpo do manifestante parece pertencer à cena validada de protesto, compondo sem grandes alardes a 
cenografia imagética. 
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protesto “Fora X”, onde X é substituído por uma personalidade pública, uma coletividade de 

indivíduos ou uma instituição. 

 

Figura 81. Frases destacadas em Cartazes de Protesto #9 

 
Fonte: FSP 18/06/2013 – CAPA 

 

Já na Figura 82, há o apagamento pelo distanciamento dos locutores fotografados, 

talvez por conta do tamanho descomunal dos banners de protestos contidos na imagem. O 

apagamento dos locutores originais pode ser também intencional. Não interessa quem diz, 

mas sim o que é dito. Esse recurso de apagamento do locutor parece evocar a noção de 

hiperenunciador, ou seja, dos manifestantes de modo geralizado, como se um falasse por 

todos. Ou, em outras palavras, o que dizem as “vozes das ruas”. Neste exemplo, a única frase 

que é possível ser lida na íntegra é “Fora Alckmin – Decide Haddad”, com um ethos típico de 

protesto. O ethos de protesto é também apoiado em outros elementos da fotografia – como 

fumaça, aglomeração de pessoas, cores vermelhas – e do discurso jornalístico – como o título 

“Contra” em caixa alta e o chapéu “país em protesto”. 
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Figura 82. Frases destacadas em Cartazes de Protesto #10 

 
Fonte: FSP 18/06/2013 – C1 

 

Em contraste com o apagamento dos locutores, na Figura 83 é possível visualizar 

vários locutores de um mesmo enunciado: “Se a tarifa não baixar, a cidade vai parar!”, escrito 

em branco sobre um banner de fundo preto. Apesar de um banner de grande dimensão, o 

fotógrafo privilegiou a identificação dos manifestantes. Além das pessoas que estão 

segurando as três hastes do banner (direita, centro e esquerda), há também outros 

manifestantes que agarraram o pano na parte superior com as mãos, indicando que eles 

concordam e, porque não dizer, que são também locutores desse enunciado. Há, portanto, nas 

frases de cartazes de protesto, a possibilidade de enunciação simultânea de um grupo de 

locutores.52  

                                                
52 O mesmo parece ocorrer nos gritos de guerra ou nas paródias de protesto. Nestes casos de maneira oral (vocalizada), 
diferente dos cartazes de protesto que é uma manifestação verbal escrita. 
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Figura 83. Frases destacadas em Cartazes de Protesto #11 

 
Fonte: FSP 20/06/2013 – C2 e C3 

 

As Figuras 73, 80, 81, 82 e 83 nos trazem a reflexão sobre a “autoria”, não da autoria 

do texto original, mas do locutor do enunciado. Recapitulando brevemente, na Figura 73, há 

vários cartazes, com uma composição similar, que estão sendo segurados por diferentes 

manifestantes; na 80, há um apagamento do locutor que está presente na foto; na 81, o 

apagamento se dá pelo recorte na imagem fotográfica; na 82, há um distanciamento do locutor 

fotografado, impossibilitando qualquer tentativa de identificação; e, por fim, na 83, há vários 

locutores de um mesmo enunciado. 

 

5.2 Análise do Ethos das Frases Destacadas em Coletâneas de Cartazes de 
Protesto 

 

Nesta seção, analisamos o ethos das frases destacadas (ou seja, aforizadas) 

apresentadas em coletâneas de protesto. Maingueneau (2014, p. 88-95) apresenta alguns casos 

específicos de coletâneas, mas nenhum deles na mídia impressa, ou seja, como um 

componente do discurso jornalístico. No nosso córpus, identificamos algumas coletâneas de 

frases aforizadas que apresentamos a seguir.  

Na Figura 84, a FSP parece utilizar o estereótipo presente à época de que não havia 

um “foco” das manifestações e de que haviam muitas “pautas das ruas” para realizar uma 

reportagem fotográfica com o título “Contra o que você protesta?”. Sendo assim, a FSP 

emprega um recurso muito utilizado no audiovisual, tanto no rádio como na televisão, de “fala 

povo” (ou “povo fala”), por meio do qual são apresentados fragmentos de opiniões de pessoas 

comuns sobre um determinado tema. A diagramação auxilia a ter essa percepção de que várias 

pessoas foram ouvidas e cada uma apresenta uma demanda pessoal. A estrutura é uma 
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fotografia da pessoa entrevistada (muitas delas com cartazes nas mãos), uma frase curta e a 

identificação do manifestante. Neste caso, a FSP não apenas mostra o manifestante, como o 

contextualiza no espaço, indicando a cidade onde foi tirada a foto. Além disso, é expresso 

também o nome, a idade e a ocupação de cada pessoa focalizada na imagem. 

Na Figura 84, na parte superior e ao centro, há um cartaz com uma foto de Mahatma 

Gandhi e com a frase “Seja a mudança que você quer ver no mundo!”, que evoca um ethos 

tipicamente solene. Aqui, a poeta Priscila de Cássia, de 27 anos, de São Paulo, não está 

evocando um ethos canônico de protesto (a não ser que fosse uma provocação contra os 

manifestantes, ou seja, “se você quer mudar algo, não venha manifestar, mude primeiro em 

você”) que pode ser corroborado com a “sua” legenda que diz: “estou aqui porque acredito em 

um país melhor”. Só resta ao leitor concluir, portanto, que o escrito no cartaz implica que a 

Priscila apresenta um ethos de solene e com um tom de autoridade, ao utilizar a imagem do 

pacifista indiano junto com a frase aforizada.  

O ethos também parece ter um deslocamento do protótipo de frase aforizada no cartaz 

do publicitário Bruno Ribeiro, de 23 anos, de Buenos Aires, que diz “Saímos do Face!!!” e no 

da médica Gardênia Viana, de 27 anos, de São Paulo, com a frase “Saímos do Facebook!!! 

Quem disse que era impossível?”. Aqui há um ethos típico de protesto, declarando uma 

posição, ou seja, de que esses manifestantes saíram da passividade e estão “nas ruas” 

protestando, tanto em Buenos Aires como em São Paulo. Além disso, como já vimos em 

outros exemplos, o verbo na primeira pessoa do plural inclui também outros manifestantes e 

não apenas o locutor do cartaz.  

Outro ethos de protesto declarativo também é observado à extrema direita e abaixo, no 

cartaz da aposentada Marita Ferreira, de 82 anos, de São Paulo, que diz: “82 anos – Não vim 

pra brincar – vim manifestar”. O cartaz contradiz o estereótipo de que os protestos eram 

formados apenas por jovens baderneiros. Ao declarar sua idade no cartaz, ela se apresenta 

como sendo uma pessoa idosa e, também, afirma que não está de brincadeira. O ethos aqui é 

declarativo de uma posição social, no caso, uma representante dos idosos. Sua pequena frase 

reforça tal ideia: “Os aposentados não estão aguentando. Não dá nem para comprar remédio”.  

À esquerda, há um outro ethos presente no cartaz da estudante de marketing da USP 

em intercâmbio em Londres, Nathalia Corso, de 21 anos, que traz a frase “R$0,20 – Toda 

REVOLUÇÃO tem um ESTOPIM – Tá lindo, Brasil”. Aqui, notamos o ethos de protesto 

com a presença de causalidade, ou seja, de uma relação de causa e consequência, e, ao mesmo 

tempo há uma avaliação ou uma opinião sobre um fato. A causalidade está no tema-rema 

dizendo que o estopim é os vinte centavos. Já a avaliação aparece tanto em chamar a 
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manifestação de revolução, como também ao expressar a opinião de apreciação pelos 

protestos. 

Um outro deslocamento pode ser percebido no cartaz “3:20 não”. O estudante de 

arquitetura, Matheos Schynder, de 22 anos, de São Paulo, parece ter feito uma brincadeira 

com o termo “4:20”, gíria para o consumo da maconha. A brincadeira se dá pelo uso do 

marcador dois pontos (:), associado ao tempo, ao invés da vírgula (,), associado ao valor 

monetário. Aqui, o ethos apresentado é de chacota, já que a mensagem seria “maconha não”. 

A ironia parece se concretizar com a frase destacada de Matheos que diz: “Vim protestar 

contra os R$3,20”. Não haveria a necessidade de redundância, já que o cartaz dele implicaria 

isso. Acreditamos que tal fato transforma o ethos em um tom de gozação. 

 
Figura 84. Frases destacadas em Cartazes de Protesto #12 

 
Fonte: 20/06/2013 – C6 e C7 

 

Além do exemplo citado, apresentamos a Figura 85, que nos parece ser a coletânea 

mais emblemática presente no córpus. Isso porque ela está na seção do jornal chamada “Folha 

Corrida” de domingo, criada para fazer um resumo de tudo o que ocorreu durante a semana. 

Porém, nesta edição, a FSP trouxe apenas cartazes para resumir a semana. A proposta dessa 

seção é de que o leitor da FSP consiga se sentir informado com uma leitura rápida de apenas 5 
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minutos. O subtítulo do chapéu diz “a semana em 16 cartazes” revela a força desse tipo de 

gênero no discurso jornalístico. 

No centro e acima do título, uma imagem traz um cartaz com a frase “Joaquim 

Barbosa - esse é o cara!”. Há um ethos declarativo de reverência, admiração, estima ou 

apreço. Já no cartaz ao centro e à direita diz “Polícia, não me bata, me proteja”, é um ethos de 

queixa, querela, denuncia. Ao pedir para não bater, isso implica, pragmaticamente falando, 

que a polícia bate. O uso do pronome pessoal na primeira pessoa do singular não indica 

apenas aquela manifestante, mas todos os manifestantes. Aqui é um exemplo oposto ao uso do 

verbo na primeira pessoa do plural, seria um outro tipo de metonímia. 

À direita e acima do título, lemos o cartaz “Enfia os R$0,20 no SUS”, com um ethos 

de deboche. A manifestante está sugerindo que o aumento da tarifa em 20 centavos seja 

depositado no Sistema Único de Saúde (SUS) e, ao mesmo tempo, está fazendo um 

deslocamento da construção gramatical cristalizada “Enfia X no cú”, sendo X composto por 

um nome precedido ou não de artigo. Ao centro, mais abaixo, há um deslocamento para um 

ethos de brincadeira e de ironia com a frase “Vendo Palio 98”. Essa frase é bastante comum 

em anúncios afixados no interior dos veículos, geralmente acompanhados com algum número 

de telefone do vendedor. O descolamento da frase também cristalizada nas relações sociais de 

venda de veículos para o cartaz de protesto, vem com um tom de zombaria. 

Ao centro da imagem, há o cartaz “Desculpem o transtorno estamos MUDANDO o 

PAIS!” é um deslocamento da frase cristalizada “desculpem o transtorno estamos X”, onde X 

pode ser “em obras”, “em construção”, “trabalhando para melhor atendê-los” ou derivações. 

Geralmente afixados em local na tentativa de minimizar o transtorno causado por causa de 

obras ou construções. Aqui, o ethos é de justificação porque os manifestantes foram 

frequentemente acusados de atrapalhar a vida das pessoas ao bloquearem as vias públicas para 

protestarem. Sendo assim, o dizer no cartaz apresenta uma justificativa, uma explicação, um 

esclarecimento travestido de pedido de desculpas, ao passo que o motivo e a razão foram 

explicitados “estamos mudando o país”.  

Abaixo e à esquerda há um ethos sarcástico com a frase “Eu quero é ‘CURA’ para a 

corrupção, transporte, saúde e EDUCAÇÃO”. O termo “cura” aparece destacado no cartaz 

entre aspas porque é uma analogia à “cura gay”. Pragmaticamente falando, o manifestante não 

quer a “cura” para o homossexualismo, mas sim a “solução” para outros setores da espectro 

político. O sarcasmo está em usar o termo “cura” como sinônimo de “solução de problemas”. 

O termo também é utilizado no cartaz à esquerda na parte inferior, com a frase “Minhas mães 

não precisam de cura! #Feliciano, você não representa a minha FAMÍLIA!”. A manifestante 
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adota um ethos de protesto com característica declarativa, ou seja, de que não se sente 

representada pelo deputado que alega “defender a família”. Para este deputado que é 

evangélico, o conceito de família é baseada na união do homem com a mulher, situação 

oposta à realidade apresentada pela manifestante. Ou seja, que as mães dela são “sãs” e não 

precisam ser “curadas”.  

Ao centro e abaixo, há uma imagem do jogador Pelé com uma fita na boca e com a 

frase “Eu calaria”. Na época, Pelé era o embaixador da Copa do Mundo de 2014 e fez um 

pedido ao povo brasileiro para que “esquecessem as manifestações” e, assim, apoiassem a 

Seleção Brasileira de Futebol. Aqui o ethos é de achincalhar, de ridicularizar e de escarnecer. 

O fato de colocar uma fita na boca e dizer que “calaria” se fosse tal pessoa, implica dizer que 

Pelé falou bobagem e que deveria ficar quieto ao invés de emitir opiniões.  

 
Figura 85. Frases destacadas em Cartazes de Protesto #13 

 
Fonte: FSP 23/06/2013 C12 
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Apresentamos a Figura 86 como um último exemplo de coletâneas de imagens com 

frases destacadas. À direita na parte superior, há o cartaz com a frase “Diga Basta, Brasil” e a 

legenda diz “Grupo diz basta, faz V de Vitória e mostra a língua na avenida JK”. O cartaz traz 

um ethos “dito” de protesto, porém o ethos “mostrado” é brincalhão, com pessoas sorrindo e 

até “pose” para a foto, como se fosse um evento social. Aqui, o ethos “discursivo” é de 

desvalorização dos manifestantes, como se os manifestantes estivessem lá por diversão ou 

recreação.  

Já a imagem ao centro do lado direito traz um manifestante vestido como um bebê e 

um nariz de palhaço, segurando um cartaz de protesto em formato de pirulito colorido. Nele 

está escrito: “IMPOSTO – Estão roubando o doce das nossas crianças” e a legenda “Ativista 

desde bebê faz seu choro ser ouvido na frente do Masp”. A frase cristalizada “tirar doce de 

criança” que significa “algo muito fácil de fazer” sofreu um deslocamento do verbo “tirar” 

para o verbo “roubar”. Além disso, o uso do gerúndio implica um denuncismo. Sendo assim, 

o ethos é uma mistura de protesto com tom de sátira e gozação.  

Já na imagem no canto inferior à direita, a frase no cartaz “Era um país muito 

engraçado, não tinha escola só tinha estádio. Ninguém podia protestar não, porque a PM 

sentava a mão” faz parte de uma paródia com a música “A Casa” de Vinícius de Moraes. A 

paródia termina com o trecho “Ninguém podia ir pro hospital, porque na fila estava um caos, 

ninguém sabia reclamar não, porque faltou educação, mas era feita com muito esmero, no país 

dos bobos, saúde 0!”. O trecho da legenda diz “manifestante protesta com poesia”, revelando 

também um certo tipo de ethos erudito misturado com sátira, ou seja, o manifestante revela-se 

como alguém que está preparado para falar, para protestar. 
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Figura 86. Frases destacadas em Cartazes de Protesto #14 

 
Fonte: 23a29/06/2013 – São Paulo 14 

 

 

 

Conforme observamos nas análises, o discurso jornalístico apresenta diferentes ethos 

ao utilizar imagens com frases de cartazes. Do nosso ponto de vista,  o ethos de cartazes de 

protesto é formado por alguns traços mais prototípicos, a saber, (i) um ethos solene, típico das 

aforizações como ditados e máximas; (ii) um ethos de protesto, principal característica do 

gênero de protesto; e, (iii) um ethos derrisório ou brincalhão, de deboche ou de sátira, que 

pode não parecer relacionado a um protesto à primeira vista, porém vale lembrar que o humor 

pode ser empregado como uma forma de protesto, seja fazendo chacota ou sarcasmo, 

ridicularizando, ou mesmo sendo grotesco.  

Além disso, entendemos que esses três tipos de ethos estão ligados a diferentes tipos 

de tons, que, por sua vez, podem ser: erudito, de “reverência, admiração, estima ou apreço”, 

de pacificidade, de avaliação, de justificação, de causalidade, de declaração, de pedido, de 

“queixa, querela, denuncia”, de agressividade, de “revolta, indignação, repulsa, repugnância, 

ódio, antipatia e aversão”, de deboche, de ironia, de sarcasmo, de sátira, de “achincalhar, de 

ridicularizar e de escarnecer”, de chacota, de gozação. Porém, nas análises, não identificamos 

nenhuma ocorrência de ethos que seja de brincadeira e solene, ao mesmo tempo.  
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Esquema 3. Relações entre os Traços de Ethos localizados em Cartazes de Protesto 
 

  
 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Por vários momentos, nos parece equivocado enquadrar o ethos em apenas uma ou 

outra categoria, pois, como já apresentamos, uma mesma frase aforizada pode evocar 

diferentes ethos e com diferentes tons, simultaneamente. Nesta seção, observamos que, como 

nos provérbios, máximas, adágios, divisas, ditados, as frases em cartazes também podem 

possuir um tom solene e de autoridade, porém há a possibilidade de o ethos ser imbuído 

também de outros tons, como o de sátira, o derrisório ou o brincalhão.  

Procuramos também fazer uma relação das frases presentes nos cartazes com a 

legenda escrita pelo próprio jornal a fim de elucidar como o discurso jornalístico enquadra 

cada enunciação primeira. Em uma das ocorrências, vimos que a legenda pode chamar a 

atenção do leitor para outros elementos da imagem que não aquele que foi destacado pelo 

fotógrafo. Ou, ao contrário, o discurso jornalístico pode utilizar uma série de fotografias para 

guiar a leitura do leitor como nas coletâneas ou na ocorrência do “fala-povo” (ou “povo 

fala”), identificando cada locutor com nome, idade, ocupação e a cidade em que ele estava 

quando a foto foi tirada. 
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6 Conclusão 

 

A frase é uma entidade de língua, e de linguística. 
A frase é uma combinação possível de palavras, 
não é uma enunciação concreta. A mesma frase 
pode ser enunciada em circunstâncias diferentes; 
não mudará de identidade para o linguista, mesmo 
que, pelo fato dessa diferença, nas circunstâncias, 
mude de sentido. Um discurso não é feito de frases 
mas de frases enunciadas, ou resumidamente, de 
enunciados. Ora, a interpretação é determinada, 
por um lado, pela frase que se enuncia, e por 
outro, por sua própria enunciação. Esta 
enunciação inclui um locutor que enuncia, um 
alocutário a quem ele se dirige, um tempo e um 
lugar, um discurso que precede e que se segue; 
enfim, um contexto de enunciação. Ainda em outros 
termos, um discurso é sempre e necessariamente 
um ato de fala (TODOROV, 1980, p. 47). 

 

Neste trabalho, com base nas reflexões de Maingueneau quanto às “frases destacadas”, 

analisamos um caso particular de destacamento, isto é, “frases destacadas” em cartazes e 

banners de manifestações populares que integram fotografias publicadas na imprensa, em 

especial, no jornal Folha de S. Paulo, nos meses de Junho e Julho de 2013. Procurando 

contribuir com os estudos sobre as frases destacadas, tratamos de analisar algum tipo de frase 

que não houvesse sido, até então, abordado por essa perspectiva, o que nos levou a selecionar 

as frases em questão como objeto de estudo. Conforme já dito, essa seleção, que nos levou a 

organizar um córpus composto por 179 frases, emergiu também como forma de lidar com a 

heterogeneidade das frases destacadas em imagens publicadas pela mídia impressa, tipo de 

discurso em que circulam vários tipos de frases destacadas.  

Feita a seleção do tipo de frase a ser analisada e tendo organizado o córpus, 

pensávamos que o gênero “cartaz de protesto”, por ser um gênero bastante presente no mundo 

contemporâneo, contasse com vasta literatura. Porém, fomos surpreendidos. Não encontramos 

textos acadêmicos que embasassem tal gênero. Assim, coube-nos a tarefa de contribuir com as 

reflexões a cerca desse gênero de discurso, o que fizemos a partir de uma comparação com 

outros gêneros próximos que já tinham sido objeto de estudo, como o gênero cartaz comercial 

ou publicitário, proposto por Moles (1974). Embora a investigação da origem desse gênero 

fugisse ao escopo do presente trabalho, aventamos a hipótese de que ele possa ter surgido 
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mesmo do uso do cartaz publicitário comercial (poster), uma vez que ambos os tipos 

apresentam características semelhantes, como anteriormente exposto. 

Conforme vimos, tanto o cartaz publicitário como o cartaz de protesto possuem 

características semelhantes, como (i) tem por finalidade transmitir algo, de modo eficaz, com 

foco, portanto, no rendimento; (ii) é ilustrativo; (iii) tem texto reduzido a poucas palavras; (iv) 

é composto de mensagem semântica e estética que devem ser analisadas separadamente; (v) é 

produzido para ser visto a distância; (vi) é portador de slogans e estereótipos. Dentre essas 

características destacamos o espaço físico reduzido de ambos os gêneros que faz com que o 

locutor sintetize suas ideias a fim de expressá-las de forma resumida, estando implicada 

nesses processos de produção a competência comunicativa. 

Apesar dessas semelhanças, verificamos que o gênero “cartaz de protesto” se 

diferencia do cartaz publicitário nos seguintes aspectos:  (i) quanto à sua produção, pois 

geralmente os cartazes de protesto são feitos artesanalmente enquanto que os publicitários em 

larga escala; (ii) quanto à relação de co-presença entre enunciador da mensagem e o suporte 

comunicativo no ato da enunciação, ou seja, o cartaz de protesto exige a presença física de um 

manifestante e o cartaz publicitário não; (iii) no que diz respeito ao objetivo comunicacional, 

já que o cartaz publicitário visa vender um produto ou uma ideia a consumidores e 

compradores em potencial e o cartaz de protesto visa convencer o “outro” de que seus anseios 

e demandas são pertinentes e merecem atenção.  

Diante do exposto, mesmo que breve, nossa análise revela que o cartaz de protesto se 

constitui como um gênero discursivo independente. Isso porque, em essência, o gênero cartaz 

de protesto se realiza apenas na ação de manifestação social. Ou seja, o gênero cartaz de 

protesto está diretamente relacionado com a atividade de manifestar-se, de expor ideias, de 

declarar posicionamentos, de questionar ações/posicionamentos, de denunciar abusos, etc.  

Notamos ainda que há, de fato, uma institucionalização que estabelece as formas de 

construção textual e imagética dos cartazes de protesto, pois elas parecem estar disseminadas 

e convencionalizadas. Em sua grande maioria, os manifestantes utilizam pequenas frases nos 

cartazes de protesto para exprimir seus anseios ou demandas. Tal aspecto parece ser norma 

aceita tanto para quem produz os cartazes, como para quem os lê. Sob essa óptica, é possível 

afirmarmos que há uma prática social de comunicação realizada por meio de cartaz de 

protesto, cuja forma de construção textual e imagética parece ser disseminada entre os povos 

e, portanto, se configura como um gênero discursivo. Ou seja, enquanto prática textual, o 

gênero cartaz de protesto pode ser reconhecido em diferentes idiomas e culturas. Por exemplo, 
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independentemente se o interlocutor é capaz de traduzir o que está escrito, ele reconhecerá 

que tal prática textual diz respeito a um cartaz de protesto e não a outro gênero.  

Vale ressaltar que não conseguimos distinguir o gênero “cartaz de protesto” do gênero 

“banner (faixa) de protesto”. Inicialmente, nossa hipótese era que o tamanho físico do suporte 

e/ou a quantidade de pessoas que seria necessária para segurá-lo pudessem diferenciá-los. Tal 

hipótese se mostrou improdutiva, já que há uma série de características semelhantes que 

impossibilitam essa pequena distinção. Sendo assim, optamos por trabalhar esses conceitos de 

forma condensada. Utilizamos o termo “cartaz de protesto” para fazer referência tanto aos 

cartazes de protesto como aos banners (faixas) de protesto que, a nosso ver, nada mais são do 

que uma extensão de um suporte de tamanho reduzido.  

Outro indício de que o gênero cartaz de protesto pode ser considerado como um 

gênero independente diz respeito ao fato de que pode vir a integrar a cenografia (cf. 

Maingueneau, 2008) de outros gêneros que se valem de imagens no discurso jornalístico. 

Nesses casos, observamos que pode ser empregado com tais propriedades ou sofrer alguns 

deslizamentos, o que se deve, provavelmente, ao fato de o gênero estar presente apenas nos 

termos de componente de uma cenografia (de protesto, de manifestação etc). Quanto ao 

primeiro caso, verificamos a presença do gênero em questão como componente de cenografias 

de ilustrações (Figura 13), de tirinhas (Figura 11), de  pôsters (Figura 15), de  charges (Figura 

8) e de alguns anúncios publicitários (Figuras 24 e 26). Os casos de deslizamentos dizem 

respeito a outras ocorrências imagéticas no discurso jornalístico, como quando empregado  

em um infográfico (Figura 16), junto a uma caricatura (Figura 17), como design de notícias 

(Figura 18) e, em algumas vezes, em  anúncios publicitários (Figuras 19 e 22). Trabalhos 

futuros podem investigar melhor a questão da estabilidade do gênero “cartaz de protesto” e o 

seu investimento em cenografias, normalmente ligadas a cenas de manifestações e de 

protestos.  

Registramos, ainda, variação de suporte quanto ao emprego do gênero:  assim, o 

suporte “cartaz” ou “banner” podem ser substituídos por uma camiseta (Figura 38), por balões 

de tirinhas (Figura 41) e por vinhetas das tirinhas, de forma simultânea (Figura 40) ou de 

forma seriada (Figura 77), o que nos leva a pensar, especialmente diante de exemplos como o 

caso da figura 41, que o gênero também pode se apresentar por meio de uma outra cenografia. 

Nesses termos, o exemplo da figura 41 pode ser tomado como um caso do gênero cartaz de 

protesto que se realiza por meio da cenografia de uma tirinha. Outros trabalhos poderão 

também verificar a influência de diferentes tipos de suportes no gênero cartaz de protesto. 
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Uma vez caracterizado o gênero em que ocorrem as frases que são nosso objeto de 

estudo, desenvolvemos a análise propriamente dita dessas frases destacadas. Essa análise 

contou com duas etapas: na primeira, tratamos de fazer uma descrição linguística das frases; 

na segunda, analisamos o ethos associado à sua enunciação.  

Elegemos o primeiro eixo de análise procurando verificar se as frases em questão são 

ou não regulares do ponto de vista linguístico. Além disso, tendo em vista o fato de que os 

estudos sobre as “frases sem texto” não privilegiam exatamente esse aspecto, tratamos de 

selecioná-lo também a fim de avaliar se seria um mirante interessante para o tratamento 

dessas frases, o que se confirmou. A esse respeito, a análise desenvolvida demonstrou que a 

função social específica do gênero “cartaz de protesto” está mesmo relacionada a padrões 

construcionais regulares, apesar de haver uma certa variação em relação a esse padrão em sua 

estruturação linguística.  

Nessa análise, apresentamos um quadro com os principais tipos (types) e ocorrências 

(tokens) que foram separados em padrões construcionais simples (aquelas que possuem um 

núcleo nominal ou um núcleto verbal) e complexos (aquelas que possuem ao menos dois 

núcleos verbais). Como padrão construcional simples, encontramos o padrão construcional 

nominal simples (1.1.1); o padrão não-verbal predicativo (1.1.2); o padrão verbal intransitivo 

(1.2.1); o padrão verbal transitivo imperativo (1.2.2.1), padrão verbal transitivo interrogativo 

(1.2.2.2), padrão verbal transitivo declarativo (1.2.2.3), padrão verbal existencial ou 

apresentativo (1.2.3).  

Conforme verificamos, além dos padrões verbais simples, há também os padrões 

complexos, divididos em: padrão paratático justaposto (2.1.1), padrão paratático coordenado 

(2.1.2), padrão hipotático (2.2), padrão híbrido subordinado e hipotático (2.3.1) e padrão 

híbrido justaposto e hipotático (2.3.2). Futuros estudos com frases em cartazes de protesto 

podem ampliar esses padrões construcionais já identificados. Também poderia ser feito um 

estudo comparativo entre os padrões construcionais das frases em cartazes de protesto com 

outros gêneros semelhantes em certa medida, como os outdoors (billboards), com o intuito de 

revelar se os padrões construcionais de um gênero compartilham regularidades linguísticas 

com outro, como acreditamos que seja o caso. 

Ainda a esse respeito, cabe esclarecermos que, nesta tese, embora não tenhamos 

procurado fazer uma descrição exaustiva de todos os padrões construcionais possíveis em 

cartazes de protesto, oferecemos um panorama geral dos padrões construcionais presentes no 

córpus de análise para apontar caminhos para futuros trabalhos. Além disso, descrevemos 

como se processam as construções nominais, por constituírem o tipo mais frequente 
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encontrado no córpus.  Quanto à descrição linguística dos padrões construcionais nominais, 

chegamos ao seguinte esquema:  

 

(A) [SN  ([pré-modificador])  [Núcleo nominal]  ([pós-modificador]) ] 

[...]: construção (...): opcional  
 

Como elementos pré-modificadores, temos: tópico, advérbio e preposição. Como pós-

modificadores, temos: adjetivo, locução prepositiva, advérbio, vocativo. Cada um desses 

padrões foram apresentados na seção 3. Aqui, vale ressaltar que não identificamos casos de 

modificadores complexos, como as orações relativas. Isso nos leva a pensar que quanto maior 

a complexidade frástica, maior o esforço cognitivo exigido do interlocutor na interpretação da 

mensagem. Sendo assim, podemos dizer que o manifestante pode optar por frases com 

construções mais simples, como as nominais, procurando, desse modo, facilitar a recepção de 

seu discurso.  

Além disso, nas construções verbais, notamos uma forte presença de verbos na 

primeira pessoa do singular e do plural e, ainda, em tempo presente, que evoca a 

atemporalidade. Trabalhos futuros podem comparar os padrões construcionais de 2013 com 

os de 1964, a fim de observar se houve variação ou mudança linguística passados cerca de 50 

anos. 

Feita a descrição linguística das frases destacadas que elegemos como objeto de 

estudo, investigamos o ethos discursivo dessas frases, uma vez que o ethos é um dos aspectos 

discursivos centrais a partir dos quais Maingueneau caracteriza as “frases sem texto”, daí 

nossa escolha por esse outro eixo de análise.  

Diferentemente do que nos explica Maingueneau (2011), de que não há um ethos pré-

discursivo associado a um autor desconhecido, levantamos a hipótese de que, para os casos 

em análise, a influência do repertório cultural compartilhado, algo semelhante ao “pré-

discurso” defendido por Marie-Anne Paveau (2013)53, pode levar a uma expectativa em 

termos de ethos. Mais exatamente,  mesmo sem conhecer a FSP, sabe-se que é um jornal; ou 

ainda, mesmo sem  conhecer  os manifestantes, existe uma ideia do que seja uma uma 

manifestação, uma imagem do que seja essa prática, imagem essa que pode ser compreendida 

nos termos de uma construção social compartilhada. E, vamos além, há também uma 

expectativa do que se pode/deve encontrar nos gêneros discursivos concernentes às frases em 

                                                
53 “Os quadros [frames] pré-discursivos coletivos são organizadores da experiência que constroem e pré-constroem ao 
mesmo tempo toda a percepção individual do mundo” (PAVEAU, 2011, p. 136) 
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análise. Trata-se de uma questão que levantamos ao analisar os dados (mais exatamente, a 

Figura 71 e 72), e que pode ser investigada mais a fundo em trabalhos fututros. Além disso, 

outros estudos podem se aprofundar nas análises de ethos quando o locutor é uma celebridade 

ou um ator político ou quando se trata de noções estereotipadas de locutores, compartilhadas 

culturalmente. 

De modo geral, no nosso córpus, os locutores das frases em cartazes de protesto não 

estão individualmente associados a um “ethos pré-discursivo” e são, geralmente, identificados 

nas legendas ou em informações complementares próximas à fotografia. Esses cotextos 

servem como guias para que o leitor construa o ethos discursivo daquela personagem. Além 

disso, ao se deparar com a foto de um manifestante, o leitor que, até então, não associava um 

ethos pré-discursivo àquele que protesta, passa a julgá-lo pelo aspecto visual, por exemplo, 

por meio da indumentária, de gestos ou expressões faciais. 

Conforme observamos nas análises, o discurso jornalístico apresenta diferentes ethé ao 

utilizar imagens com frases de cartazes. Do nosso ponto de vista,  o ethos de cartazes de 

protesto é formado por alguns traços mais prototípicos, a saber, (i) um ethos solene, típico das 

aforizações como ditados e máximas; (ii) um ethos de protesto, principal característica do 

gênero de protesto, (esse ethos confirma as expectativas mencionadas anteriormente); e, (iii) 

um ethos derrisório ou brincalhão, de deboche ou de sátira, que pode não parecer relacionado 

a um protesto à primeira vista, porém vale lembrar que o  humor pode ser empregado como 

uma forma de protesto, seja fazendo chacota ou sarcasmo, ridicularizando, ou mesmo sendo 

grotesco.  

Além disso, entendemos que esses três tipos de ethos estão ligados a diferentes tons, 

que, por sua vez, podem ser: erudito, de “reverência, admiração, estima ou apreço”, de 

pacificidade, de avaliação, de justificação, de causalidade, de declaração, de pedido, de 

“queixa, querela, denuncia”, de agressividade, de “revolta, indignação, repulsa, repugnância, 

ódio, antipatia e aversão”, de deboche, de ironia, de sarcasmo, de sátira, de “achincalhar, de 

ridicularizar e de escarnecer”, de chacota, de gozação. Porém, nas análises, não identificamos 

nenhum ocorrência de ethos que seja de brincadeira e solene, ao mesmo tempo.  

Ainda quanto à reflexão que desenvolvemos neste trabalho sobre nosso objeto de 

estudo, vale destacarmos que, a partir dos trabalhos desenvolvidos por Maingueneau sobre o 

fenômeno de destacamento, levantamos a hipótese de que as frases destacadas em cartazes de 

protesto que integram fotografia se constituem um caso particular de “dupla enunciação”, ou 

seja, uma forma de discurso relatado em estilo direto (RED), nos termos de Ducrot (1987, p. 

185), que afirma que um enunciado pode conter “duas marcas de primeira pessoa que 
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remetem a dois seres diferentes”. De fato, as fotografias jornalísticas operam uma dupla 

enunciação, a saber: a primeira diz respeito ao enunciado de protesto do manifestante, durante 

a mobilização popular; a segunda diz respeito à fotografia jornalística que registra tal 

acontecimento. De acordo com Ducrot (1987, p. 186), “relatar um discurso em estilo direto 

seria, pois, dizer que palavras foram utilizadas pelo autor deste discurso”. E, de fato, é 

exatamente tal função que a fotografia jornalística de um cartaz de protesto realiza. 

Se é verdade que há uma “dupla enunciação”, defendemos, portanto, que há um 

“duplo destacamento”. O primeiro destacamento seria “constitutivo” (mais frequente) ou “por 

extração” (menos frequente) por parte do manifestante, dependendo se a frase destacada no 

cartaz é proveniente de um enunciado-fonte ou não. O segundo destacamento, por parte do 

jornal(ista), só pode ser “por extração”, já que o repórter fotográfico se ancora em um 

enunciado-fonte, desta vez, a frase do cartaz de protesto que foi escolhido em detrimento a 

outras frases. Isso porque, o destacamento “por extração” pertence a uma lógica do discurso 

RED (MAINGUENEAU, 2014, p. 33).  

Neste caso particular de “duplo destacamento”, defendemos que a fotografia 

jornalística que possui um cartaz de protesto no quadro fotográfico atua tanto como discurso 

RED (enunciação segunda), como seu próprio enunciado-fonte (enunciação primeira), 

simultaneamente. Ou seja, o enunciado-fonte do manifestante está expresso da forma como 

ele foi enunciado e, também, o enunciado do jornal(ista) que retrata os anseios dos 

manifestantes que está presente no cartaz. Isso nos leva a questionar se esse fenômeno pode 

mesmo ser considerado um caso de “duplo destacamento” ou de “destacamento em dois 

níveis”, já que ambos os destacamentos são expressos simultaneamente. 

Na primeira operação de destacamento, verificamos que o cartaz de protesto é um 

gênero que é composto por frases aforizadas (ou seja, destacadas). Talvez o gênero “cartaz de 

protesto” seja um gênero de discurso em que a enunciação textualizante e a aforizante 

possuam o mesmo tamanho de extensão – como ocorre com os provérbios.  

Quanto à segunda operação de destacamento, verificamos que a mídia utiliza o cartaz 

de protesto de três formas distintas, a saber: (i) como protagonista, quando o cartaz é o “ponto 

de interesse” da fotografia e recebe destaque, de fato; (ii) como coadjuvante, quando ele 

compõe a cena fotográfica e se apresenta como legível no quadro fotográfico; e, (iii) como 

figurante, ou seja, quando ele apenas participa do quadro fotográfico, mas está incompleto ou 

ilegível. 

Sabendo do potencial de ocorrência do segundo destacamento, o manifestante 

considera dois tipos de interlocutores do cartaz de protesto: o “imediato”, aquele que 
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testemunha presencialmente o protesto, e o “mediato”, aquele que toma ciência do 

acontecimento por meio da mídia, ou seja, que sofreu mediação. Sobre esse aspecto de 

endereçamento, Bakhtin (2003) afirma que: 

Um traço essencial (constitutivo) do enunciado é o seu direcionamento a 
alguém, o seu endereçamento. À diferença das unidades significativas da 
língua - palavras e orações -, que são impessoais, de ninguém e a ninguém 
estão endereçadas, o enunciado tem autor (e, respectivamente, expressão, do 
que já falamos) e destinatário. Esse destinatário pode ser um participante-
interlocutor direto do dialogo cotidiano, pode ser uma coletividade 
diferenciada de especialistas de algum campo especial da comunicação 
cultural, pode ser um público mais ou menos diferenciado, um povo, os 
contemporâneos, os correligionários, os adversários e inimigos, o 
subordinado, o chefe, um inferior, um superior, uma pessoa íntima, um 
estranho, etc.; ele também pode ser um ‘outro’ totalmente indefinido, não 
concretizado (em toda sorte de enunciados monológicos de tipo emocional). 
Todas essas modalidades e concepções do destinatário são determinadas pelo 
campo da atividade humana e da vida a que tal enunciado se refere. A quem 
se destina o enunciado, como o falante (ou o que escreve) percebe e 
representa para si os seus destinatários, qual é a força e a influência deles no 
enunciado – disto dependem tanto a composição quanto, particularmente, o 
estilo do enunciado. Cada gênero do discurso em cada campo da 
comunicação discursiva tem a sua concepção típica de destinatário que o 
determina como gênero (BAKHTIN, 2003 p. 301, grifo no original). 

Assim, ao promover a primeira operação de destacamento, o manifestante fala a um 

auditório universal, característica típica da enunciação aforizante (MAINGUENEAU, 2010, p. 

13). Outra característica da enunciação aforizante é sua pretensão de ser monologal, ou seja, 

de centrar a enunciação no locutor, o qual está no alto em contato com uma Fonte 

transcendente (MAINGUENEAU, 2010, p. 14), ainda que, de forma efêmera, destacado de 

uma multidão e convertido em autoridade (MAINGUENEAU, 2014, p. 38) pelo discurso 

jornalístico. 

Já no nível do segundo destacamento, seja constitutivo ou “por extração”, pode haver 

um apagamento do locutor. No uso de cartaz de protesto em fotografias pela mídia, pode 

ocorrer o apagamento do locutor do quadro fotográfico, seja por recorte ou seja por 

distanciamento do objeto fotografado, ou, ainda, quando há outros objetos no primeiro plano 

que acabam por ocultar os locutores que estão em segundo plano. Esse recurso de apagamento 

do locutor pela mídia parece evocar a noção de hiperenunciador, ou seja, dos manifestantes de 

modo geralizado, como se um falasse por todos. Ou, em outras palavras, o que dizem as 

“vozes das ruas”.  

Aliás, o apagamento dos locutores originais também pode ser intencional, como se o 

discurso midiático defendesse “Não interessa quem diz, mas sim o que é dito” em uma 
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manifestação popular. Para os manifestantes, que raramente possuem um espaço midiático 

para suas pautas, a publicação imagética do seu cartaz de protesto atua como um porta-voz de 

uma voz silenciada ou marginalizada e, o cartaz de protesto transforma-se em um estandarte. 

Assim, (re)interpretando Maingueneau (2014, p. 41, grifos no original), podemos dizer 

que o manifestante assume “dois estatutos distintos: como ‘locutor’ no mundo sublunar e 

como ‘aforizador’ em majestade. Ou seja, o manifestante é tanto indivíduo responsável por 

aquilo que diz, como, também, aquele que é destacado em meio a uma multidão, como se a 

frase em seu cartaz de protesto fosse mais importante do que a de outros manifestantes, ou, 

ainda, que as frases naquele cartaz fosse uma síntese da mobilização popular, do que dizem 

“as ruas”.  

Curiosamente, localizamos no córpus um exemplo de frases em cartaz de protesto que 

é segurado por vários manifestantes, indicando a possibilidade de enunciação simultânea de 

um grupo de locutores de um mesmo enunciado destacado. Algo próximo ao que ocorre na 

esfera oral, com os gritos de guerras e bordões em manifestações populares.  

Diante do exposto, dadas as particularidades apontadas, entendemos que se trata 

mesmo de um caso de duplo destacamento. 

Além disso, percebemos também que os cartazes de protesto podem ser apresentados 

de modo coletivo em uma mesma fotografia, criando uma relação intertextual (Figura 73), ou 

mesmo o jornal pode trazer coletâneas de imagens com frases de cartazes de protesto (Figuras 

84 e 85). Além disso, vimos que um grupo de cartaz de protesto pode evocar um enunciador 

universal assujeitado – como na ocorrência (91), “O comodismo é um mal parasitário” – ou 

um locutor personificado – como na ocorrência (38), “Filha – Estou aqui mudando o 

BRASIL”.  

Por conta da media ser limitada a um curto espaço, o cartaz de protesto tem a 

característica de evocar diferentes memórias discursivas em uma frase de pequena extensão. 

Um leitor precisa acessar o “thesaurus” e o contexto sócio-histórico e cultural no qual está 

inserido a fim de compreender a significação do que está sendo enunciado pelos 

manifestantes. Por exemplo, na ocorrência (131), “Piqué me deixa ser sua Shakira – ‘Waka 

Waka’ ”, vemos um excelente exemplo da competência comunicativa em verbalizar em uma 

frase de cartaz de protesto em contexto esportivo, musical e romântico, simultaneamente. 

Antes de encerrarmos nosso trabalho, perguntamo-nos se haveria uma diferença de 

cobertura pela “Folha de S. Paulo”, jornal impresso premium, e pela mídia alternativa “Mídia 

Ninja”. A Mídia Ninja cobriu diversas manifestações nos últimos 5 anos no Brasil e há uma 
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variedade de cartazes de protesto em sua página do Flickr54. Uma outra possibilidade de 

comparação poderia ser feita com as mídias audiovisuais, por exemplo, a cobertura feita pelo 

Jornal Nacional, da Rede Globo55, que disponibiliza integralmente o telejornal. Entendemos 

que trabalhos assim podem ser relevantes não só para os estudos discursivos mas também 

para os estudos de comunicação. 

E vamos além, é possível que essa prática social de destacamento frástico em cartaz de 

protesto possa nos ajudar a entender como os memes circulam nas redes sociais, como o 

Twitter e o Facebook, e, portanto, verificar de que forma os posts em redes sociais se 

assemelham aos cartazes de protesto ao passo que eles também representam as demandas, 

anseios e questionamentos dos internautas. É senso comum de que textos com mais de 4 

linhas é visto de forma pejorativa nas redes sociais e são taxados de “textão”, que significa um 

texto longo desinteressante. Portanto, há uma lógica de destacamento de textos curtos que são 

compartilhados ou “retuitados” (retweeted). Seriam esses posts ou tweets um outro caso 

particular de destacamento? 

Pensando nas manifestações que eram feitas em ágoras públicas, na Grécia Antiga, 

nos questionamos se “as ruas” e as redes sociais se tornaram um espaço de discussão pública. 

Porém, se há uma migração do ambiente físico para o virtual, o mesmo não é sentido no 

discurso jornalístico no ano de 2013. Não houve nenhum post do Facebook ou de Tweeter, 

por exemplo. Talvez, quando essa migração ocorrer, de fato, os jornais passarão a publicar 

esses posts que circulam nos espaços virtuais. 

Diante do exposto, podemos dizer que o presente trabalho, à sua maneira, tratou de 

contribuiur com os estudos sobre as frases destacadas, analisando um caso particular de 

destacamento, que é o “duplo destacamento” ou o “destacamento em dois níveis”, o que não 

deixa de ser uma forma de refletir sobre a constituição da textualidade e sobre o 

funcionamento da enunciação, questões que atravessam as subdivisões da Linguística.  

Do nosso ponto de vista, esse duplo destacamento está presente não apenas nas frases 

em cartazes de protesto que compõem as fotografias jornalísticas, mas também em matérias 

audiovisuais, por exemplo, que utilizam trechos de entrevistas coletivas de imprensa ou de 

inauguração de instalações como parte da reportagem. Nesse caso, um ator público, inserido 

em um momento enunciativo dado (a coletiva de imprensa ou o ato solene da inauguração de 

um prédio ou programa) pode empregar enunciados destacados em seu pronunciamento. 

Sabendo que sua fala está sendo gravada, esse ator público fala não só às pessoas que estão 

                                                
54 Disponível em https://www.flickr.com/photos/midianinja/ 
55 Disponível em http://g1.globo.com/jornal-nacional/ 
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co-presentes, mas também a um destinatário universal. O jornal(ista), por sua vez, recorta 

trechos dessa entrevista coletiva ou ato solene de inauguração e pode até (re)utilizar frases já 

destacadas anteriormente em sua matéria jornalística, promovendo, portanto, um 

“destacamento duplo” ou um “destacamento em dois níveis”. Embora, no momento, essa seja 

apenas uma hipótese, nosso trabalho nos leva a crer que vale a pena investigá-la considerando 

novos gêneros, outros tipos de discurso e de frases destacadas. Mesmo que a hipótese não se 

confirme, é certo que os estudos sobre as frases destacadas têm forte potencial para contribuir 

com os estudos discursivos e com os estudos de comunicação, abrindo caminho, inclusive, 

para novas possibilidades de diálogo entre esses domínios.    
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APÊNDICE A - Listagem de Frases Destacadas no Córpus 
 

Nº Data Editoria Frase do Cartaz 

1 05/06/13 D3 
FIFA 15,328 assinaram: - LIBERE AS 
BAIANAS - nos jogos da Copa 2014 

2 06/06/13 C4 Lugar de ASSASSINO é na CADEIA 
3 07/06/13 Capa Se a tarifa não baixar, São Paulo vai parar 
4 08/06/13 C1 3,20 é roubo! 
5 Folha 10 FAMÍLIA: - um projeto de Deus 

6 Folha 10 
Dia 17-08 - O grande aviamento no tacuaparque - 
Celebrando Jesus 

7 09/06/13 A12-13 Respeito aos povos indígenas 

8 09/06/13 A17 
Quero que legalize pra NÃO ver meu filho na 
BIQUEIRA 

9 11/06/13 C4 Se a tarifa não baixar, São Paulo vai parar 

10 12/06/13 C12 
ESTAMOS em GREVE - Se a 'Higilimp' não 
PAGAR *a* USP vai PARAR 

11 12/06/13 C3 Não há transporte no país da copa! 
12 12/06/13 C3 Alckmin, o vândalo é você 

13 12/06/13 C3 
PT <e3 PSDB desejam um feliz dia dos 
namorados 

14 12/06/13 C3 PT de mãos dadas com o facismo tucano 

15 13/06/13 Cotidiano 2 5 

CAMPANHA SALARIAL 2013 - Reajuste 
Salarial - Condições de Trabalho - Assistência à 
Saúde 

16 16/06/13 A6 Não sou vândalo! - Mídia 
17 16/06/13 C4 3,20 é Roubo! 
18 16/06/13 C5 Porto Alegre já parou 
19 16/06/13 C5 Porto Alegre já parou 

20 São Paulo 21 

Isso é + do que um protesto contra o aumento - 
Isso é um grito popular de que não aguentamos 
mais tanta corrupção!!! 

21 17/06/13 C4 Não é só R$0,20 
22 17/06/13 C4 A festa acabou - o Brasil acordou 
23 17/06/13 C4 Juntos Somos Fortes 

24 18/06/13 Capa 
Somos os filhos da REVOLUÇÃO - Acredite não 
é só por R$0,20 

25 18/06/13 Capa 
Fora Dilma! Fora Cabral! PT = Pilantragem e 
Traição 

26 18/06/13 Capa Fora Alckmin 
27 18/06/13 C1 Fora Alckmin - Decide Haddad - C-4 
28 18/06/13 C1 3,20 não! 
29 18/06/13 C9 Legalize Vinagre 
30 18/06/13 C9 PIB ↓ Inflação ↑ 
31 18/06/13 C9 Fora PEC 37 
32 19/06/13 A4 ↓ PEC 37 ↓ Corrupção ↓ Copa ↑↑↑ Educação 
33 19/06/13 A4 Desculpe o Transtorno 
34 19/06/13 C3 Sem Violência Brasil - Paz e Amor 



 

35 19/06/13 C7 Fora todos os partidos 
36 19/06/13 C7 ALCKMIN - HADDAD 

37 19/06/13 C7 
Os bandidos de verdade tão em brasilia - tudo 
solto 

38 20/06/13 Capa FILHA - Estou aqui mudando o BRASIL 
39 20/06/13 Capa A tarifa abaixou, mas o povo não calou 

40 20/06/13 Capa 
O importante não é VENCER todos os dias, mas 
LUTAR sempre! 

41 20/06/13 Capa Isso é só o começo, Espera chegar as eleições 
42 20/06/13 Capa Futebol que nada, acabou a palhaçada 
43 20/06/13 C2-3 Se a tarifa não baixar, a cidade vai parar 
44 20/06/13 C2-3 O POVO Tem Tem Tem Tem PODER 
45 20/06/13 C2-3 Antes morrer em fé do que viver ajoelhado 
46 20/06/13 C6-7 Não sou bacon para morrer queimado 
47 20/06/13 C6-7 Seja a mudança que você quer ver no mundo 
48 20/06/13 C6-7 82 anos - Não vim pra passear - Vim  Manifestar 
49 20/06/13 C6-7 3:20 não 
50 20/06/13 C6-7 GENOCÍDIO Indígena 

51 20/06/13 C6-7 
R$0,20 - Toda REVOLUÇÃO tem um ESTOPIM 
- Tá lindo, Brasil 

52 20/06/13 C6-7 

CHEGA DE DEMOCRACIA PARA INGLÊS 
VER - #ogiganteacordou #vemprarua 
#obrasilacordou 

53 20/06/13 C6-7 Saímos do Face!! 

54 20/06/13 C6-7 
Saimos do Facebook!!! Quem falou que era 
impossível?? 

55 20/06/13 D2 Queremos hospitais padrão FIFA 
56 20/06/13 D2 Em Progresso - 25% Carregando  

57 20/06/13 D2 

Brasil, mostra a tua cara! - Educação - Moradia - 
Segurança - Igualdade - Respeito - Saúde - Cadê 
!!! 

58 21/06/13 C5 Fora PT 
59 21/06/13 C5 Fora politiCÚZINHO 
60 21/06/13 C9 Vida sem Catraca 

61 21/06/13 C9 
Por um TRANSPORTE verdadeiramente 
PÚBLICO E DE qualidade 

62 21/06/13 C9 Não basta revogar - É PRECISO ESTATIZAR! 
63 21/06/13 C9 Limpando o governo - CPI dos ônibus já! 
64 22/06/13 C4 Vem pra rua vem - Contra o Governo 
65 22-23/06/2013 Folha 10 CAPA #euvotodistrital 

66 22-23/06/2013 Folha 10 CAPA 
Sai da internet e vem protestar CONTRA a PEC 
37 

67 22-23/06/2013 Folha 10 CAPA Menos ordem, mais PROGRESSO 
68 22-23/06/2013 Folha 10 26 Queremos Hospitais Padrão FIFA 
69 22-23/06/2013 Folha 10 26 Fora Renan Ladrão 
70 22-23/06/2013 Folha 10 26 Greve Geral 
71 22/06/13 Folhinha CAPA Sem Violência! Sonhe + / 3,20 é roubo 
72 22/06/13 Folhinha CAPA Vem que a LUTA é SUA! 



 

73 23/06/13 C12 Enfia os R$ 0,20 no SUS 
74 23/06/13 C12 Joaquim Barbosa - esse é o cara!!! 
75 23/06/13 C12 Fora Renan Calheiros 

76 23/06/13 C12 
R$ 26,700,00 - Salário de Deputado que 
"trabalha" 3 dias por semana  

77 23/06/13 C12 PEC 37 
78 23/06/13 C12 Contra Impunidade - Contra PEC 37 

79 23/06/13 C12 
Governantes aprendam a ceder à vontade do 
povo, pois esse é só o começo 

80 23/06/13 C12 
Eu quero é a "CURA" para a corrupção, 
transporte, saúde e EDUCAÇÃO 

81 23/06/13 C12 POLÍCIA não me bata, me PROTEJA 

82 23/06/13 C12 
Desculpem o transtorno, estamos MUDANDO o 
PAÍS 

83 23/06/13 C12 Queremos escola padrão FIFA 

84 23/06/13 C12 

Minhas MÃES não precisam de CURA! 
#FELICIANO você não representa a minha 
FAMÍLIA! 

85 23/06/13 C12 Vendo Pálio 98 
86 23/06/13 C12 Eu calaria 
87 23/06/13 Cotidiano 2 3 FORA FIFA 
88 23/06/13 São Paulo 14 Diga Basta, Brasil!!! 

89 23/06/13 São Paulo 14 
IMPOSTO - Estão roubando o doce das nossas 
crianças 

90 23/06/13 São Paulo 14 

Era um país muito engraçado não tinha escola só 
tinha estádios ninguém podia protestar não 
porque PM metia a mão 

91 23/06/13 São Paulo 19 O comodismo é um mal parasitário 
92 23/06/13 São Paulo 19 V de Vinagre 
93 23/06/13 São Paulo 25 82 anos - Não vim para brincar - Vim manifestar 
94 23/06/13 São Paulo 26 Contra CENSURA - Pela CULTURA 
95 23/06/13 São Paulo 26 Abaixo a ditatura - O povo no Poder 
96 23/06/13 São Paulo 27 Abaixo a repressão 
97 23/06/13 São Paulo 28 Collor Ladrão 

98 23/06/13 São Paulo 28 
FORA COLLOR - por um governo dos 
trabalhadores 

99 23/06/13 São Paulo 26 Tarifa Zero 
100 24/06/13 C3 FHC FDP 
101 24/06/13 C4 Mais educação - LADRÃO 
102 24/06/13 C8 Paz Paes 

103 26/06/13 CAPA 
EU SOU contra a PEC 37 - Porque o MP foi 
responsável pela prisão de muitos corruptos 

104 26/06/13 CAPA 
EU SOU contra a PEC 37 - porque concentra o 
poder de investigação apenas nas mãos da polícia 

105 26/06/13 CAPA 

EU SOU contra a PEC 37 - Porque não devo e 
não tenho medo da investigação - a quem 
interessa calar o MP? 

106 26/06/13 CAPA EU SOU contra a PEC 37 - porque vai contra  os 



 

tratados internacionais que o brasil assinou 

107 26/06/13 CAPA 
EU SOU contra a PEC 37 - porque enfraquece o 
ministério público e a sociedade 

108 26/06/13 CAPA 
EU SOU contra a PEC 37 - porque só beneficia 
os criminosos 

109 26/06/13 C3 Cade nosso autodromo 
110 26/06/13 C4 Contra a Repressão 
111 27/06/13 Poder #Delete PEC 37 
112 27/06/13 Poder Chega de Corrupção - quero mai$ educação 
113 27/06/13 Poder Não é por 0,20 é por DIREITOS 
114 27/06/13 Poder Dilma, me chama de Copa e investe em mim 

115 27/06/13 C1 
Haddad não seja Kassab! Aprove a CPI e limpe 
essa cidade! 

116 27/06/13 C3 
Haddad não seja Kassab! Aprove a CPI e limpe 
essa cidade! 

117 27/06/13 C7 Queremos os militares novamente no poder 
118 27/06/13 C7 JUNTOS! 
119 27/06/13 C7 Meu amor vence o seu ódio 
120 28/06/13 C3 As cooperativas de transporte apoiam a CPI 
121 28/06/13 C3 As cooperativas de transporte apoiam a CPI 
122 28/06/13 C3 As cooperativas de transporte apoiam a CPI 
123 28/06/13 C3 As cooperativas de transporte apoiam a CPI 
124 28/06/13 C3 As cooperativas de transporte apoiam a CPI 
125 28/06/13 C3 As cooperativas de transporte apoiam a CPI 
126 28/06/13 C3 As cooperativas de transporte apoiam a CPI 
127 28/06/13 C3 Licitação JÁ 
128 28/06/13 C3 Pizza no Forno 
129 28/06/13 C3 CPI Já 
130 28/06/13 C3 Sem Maracutáia 
131 28/06/13 D6 Piqué me deixa ser sua Shakira "Waka Waka" 
132 29/06/13 C7 Contra o ato médico 
133 

 
Folha 10 15 Não é por 0,20 é por direitos 

134 Folha 10 58 
EU SOU CONTRA A PEC 37 - Porque sou a 
favor do estado democrático de direito 

135 Folha 10 58 Eu sou contra a PEC 37 
136 01/07/13 C4 Dessa GERAÇÃO a corrupção NÃO PASSA 
137 01/07/13 D7 Ser gay é... MARA... Aberração é o preconceito! 
138 03/07/13 C2 Recolhimento integral do FGTS 
139 03/07/13 C2 Transporte de Qualidade 
140 03/07/13 C2 Mais transparência no transporte público 
141 04/07/13 C5 . + SUS e menos corrupção 
142 05/07/13 CAPA Delegado de SP apoia "Vem pra Rua" 
143 06/07/13 A7 #Força Dilma - A esperança continua 
144 06/07/13 C1 Tarifa Zero é mobilidade 
145 07/07/13 A11 Papa o poema vinagre é um milagre 
146 07/07/13 A11 A revolta do poema não cabe no cartaz 
147 07/07/13 A11 A poesia pede passagem gratis! 



 

148 07/07/13 A11 Todos por um poema melhor do que este 
149 08/07/13 C6 O BONETE NÃO está à venda 

150 12/07/13 C5 
COM DILMA - Em defesa da reforma política e 
previdenciária já! 

151 13/07/13 C5 Estamos ocupados #ocusp 

152 Folha 10 CAPA 
Dilma nos dê condições de trabalho - E Verás que 
o Filho teu não foge à luta 

153 Folha 10 4 

Se DILMA, LULA e P. SANTANA tivessem 
tratado com os CUBANOS, hoje estariam com o 
HUGO CHAVES! 

154 15/07/13 C3 O Funk pede paz - Eterno Mc Daleste 
155 17/07/13 CAPA Vetos ao ato médico NÃO  
156 17/07/13 CAPA Sem revalida NÃO 
157 17/07/13 CAPA Serviço Civil obrigatório NÃO 
158 17/07/13 C4 Corrupção na Saúde NÃO 
159 17/07/13 C4 Não faltam médicos - faltam recursos para o SUS 
160 17/07/13 C4 Serviço Civil obrigatório NÃO 
161 18/07/13 CAPA Fora Cabral 
162 18/07/13 CAPA Cabral criminoso - IMPEACHMENT 
163 18/07/13 C9 OCUPADOS pensando a universidade 
164 20/07/13 C8 BASTA nós lutaremos por você! 
165 

 
Folha 10 22 Baratas voltem para o ESGOTO 

166 22/07/13 A6 
Enquanto BEIJOS forem ofensas, protestos e 
mudanças serão necessidades! 

167 23/07/13 CAPA Chega de PAPA fiado 
168 23/07/13 C5 Basta de exterrmínio de jovens 
169 23/07/13 C8 Tarifa zero já 
170 24/07/13 A5 Fora Cabral 
171 24/07/13 C7 Justiça 
172 24/07/13 C7 Queremos justiça 
173 24/07/13 C7 Queremos justiça 
174 26/07/13 Cotidiano 1 C6 Fora FIFA 
175 27/07/13 C5 Justiça 
176 30/07/13 CAPA Prisão Ilegal: isso sim é hediondo 
177 30/07/13 A10 Ocupa Cabral 
178 30/07/13 Poder HFA em Greve 
179 30/07/13 C9 Prisão Ilegal: isso sim é hediondo 

 
 



 

APÊNDICE B - Classificação das Frases Destacadas de acordo com o Quadro 2 
 

Ocorrência Tipo 
1.1.1 Construções Simples Não-verbais Nominais 
118 JUNTOS! 
171 Justiça 
175 Justiça 
77 PEC 37 
99 Tarifa Zero 
70 Greve Geral 
50 GENOCÍDIO Indígena 

100 FHC FDP 
148 Todos por um poema melhor do que este 
128 Pizza no Forno 
14 PT de mãos dadas com o facismo tucano 
92 V de Vinagre 

139 Transporte de Qualidade 
138 Recolhimento integral do FGTS 
102 Paz Paes 

7 Respeito aos povos indígenas 
155 Vetos ao ato médico NÃO  
158 Corrupção na Saúde NÃO 
97 Collor Ladrão  

160 Serviço Civil obrigatório NÃO 
157 Serviço Civil obrigatório NÃO 
28 3,20 não! 
49 3:20 não  

127 Licitação JÁ 
169 Tarifa zero já 
132 Contra o ato médico 
140 Mais transparência no transporte público 
129 CPI Já  
59 Fora politicúzinho 
58 Fora PT 
35 Fora todos os partidos 
26 Fora Alckmin 

170 Fora Cabral 
161 Fora Cabral 
87 FORA FIFA 

174 Fora FIFA 
31 Fora PEC 37 
75 Fora Renan Calheiros 
69 Fora Renan Ladrão 
96 Abaixo a repressão 

130 Sem Maracutáia  
60 Vida sem Catraca 



 

156 Sem revalida NÃO 
61 Por um TRANSPORTE verdadeiramente PÚBLICO E DE qualidade 

110 Contra a Repressão 
5 FAMÍLIA: - um projeto de Deus 

30 PIB ↓ Inflação ↑ 

15 
CAMPANHA SALARIAL 2013 - Reajuste Salarial - Condições de Trabalho - 
Assistência à Saúde 

32 ↓ PEC 37 ↓ Corrupção ↓ Copa ↑↑↑ Educação 
34 Sem Violência Brasil - Paz e Amor  
25 Fora Dilma! Fora Cabral! PT = Pilantragem e Traição 
6 Dia 17-08 O grande aviamento no tacuaparque - Celebrando Jesus 

101 Mais educação - LADRÃO 
141 . + SUS e menos corrupção 
67 Menos ordem, mais PROGRESSO 
78 Contra Impunidade - Contra PEC 37 
76 R$ 26,700,00 - Salário de Deputado que "trabalha" 3 dias por semana  
95 Abaixo a ditatura - O povo no Poder 

162 Cabral criminoso – IMPEACHMENT 
150 COM DILMA - Em defesa da reforma política e previdenciária já! 
94 Contra Censura - Pela Cultura 
36 ALCKMIN - HADDAD 

1.1.2 Construções Simples Não-verbais Predicativas 
2 Lugar de ASSASSINO é na CADEIA 

17 3,20 é Roubo! 
4 3,20 é Roubo! 

23 Juntos Somos Fortes 
91 O comodismo é um mal parasitário 

135 Eu sou contra a PEC 37 
144 Tarifa Zero é mobilidade 
149 O BONETE NÃO está à venda 
151 Estamos ocupados #ocupausp 
37 Os bandidos de verdade tão em brasilia - tudo solto 

145 Papa o poema vinagre é um milagre 
12 Alckmin, o vândalo é você 
16 Não sou vândalo! - Mídia 
74 Joaquim Barbosa - esse é o cara!!! 

176 HFA em Greve 
1.2.1 Construções Simples Verbais Intransitivas 

86 Eu calaria 
18 Porto Alegre já parou 
19 Porto Alegre já parou 

177 Ocupa Cabral 
1.2.2.1 Construções Simples Verbais Transitivas Imperativas 

131 Piqué me deixa ser sua Shakira "Waka Waka 
165 Baratas voltem para o ESGOTO 
88 Diga Basta, Brasil!!! 



 

73 Enfia os R$ 0,20 no SUS 
29 Legalize Vinagre 

111 #Delete PEC 37 
33 Desculpe o Transtorno 

167 Chega de PAPA fiado 
1.2.2.2 Construções Simples Verbais Transitivas Interrogativas 

109 Cade nosso autodromo 
1.2.2.3 Construções Simples Verbais Transitivas Declarativas 

80 Eu quero é a "CURA" para a corrupção, transporte, saúde e EDUCAÇÃO 
172 Queremos justiça 
173 Queremos justiça 
55 Queremos hospitais padrão FIFA 
68 Queremos Hospitais Padrão FIFA 
83 Queremos escola padrão FIFA 
85 Vendo Pálio 98 
44 O Povo Tem Tem Tem Tem Poder 

119 Meu amor vence o seu ódio 
120 As cooperativas de transporte apoiam a CPI 
121 As cooperativas de transporte apoiam a CPI 
122 As cooperativas de transporte apoiam a CPI 
123 As cooperativas de transporte apoiam a CPI 
124 As cooperativas de transporte apoiam a CPI 
125 As cooperativas de transporte apoiam a CPI 
126 As cooperativas de transporte apoiam a CPI 
142 Delegado de SP apoia "Vem pra Rua" 
147 A poesia pede passagem gratis! 
53 Saímos do Face!! 

146 A revolta do poema não cabe no cartaz 
117 Queremos os militares novamente no poder 
136 Dessa GERAÇÃO a corrupção NÃO PASSA 
65 #euvotodistrital  
13 PT e PSDB desejam um feliz dia dos namorados  

168 Basta de exterrmínio de jovens 
89 IMPOSTO - Estão roubando o doce das nossas crianças 

1.2.3 Construções Simples Verbais Existenciais/Apresentativas 
11 Não há transporte no país da copa! 
21 Não é só R$0,20 

2.1.1 Construções Complexas Paratáticas Justapostas 
1 FIFA 15,328 assinaram: - LIBERE AS BAIANAS - nos jogos da Copa 2014 

22 A festa acabou - o Brasil acordou 
24 Somos os filhos da REVOLUÇÃO - Acredite não é só por R$0,20 
51 R$0,20 - Toda REVOLUÇÃO tem um ESTOPIM - Tá lindo, Brasil 
27 Fora Alckmin - Decide Haddad 
41 Isso é só o começo. Espera chegar as eleições 
48 82 anos - Não vim pra passear - Vim  Manifestar 
93 82 anos - Não vim pra passear - Vim  Manifestar 



 

42 Futebol que nada, acabou a palhaçada 

57 
Brasil, mostra a tua cara! - Educação - Moradia - Segurança - Igualdade - Respeito - 
Saúde - Cadê !!! 

54 Saimos do Facebook!!! Quem falou que era impossível?? 
62 Não basta revogar - É preciso estatizar! 
64 Vem pra rua vem - Contra o Governo 
71 Sem Violência! Sonhe + - 3,20 é roubo 

84 
Minhas MÃES não precisam de CURA! #FELICIANO você não representa a minha 
FAMÍLIA! 

90 
Era um país muito engraçado não tinha escola só tinha estádios ninguém podia 
protestar não porque PM metia a mão 

176 Prisão Ilegal: isso sim é hediondo 
179 Prisão Ilegal: isso sim é hediondo 
112 Chega de Corrupção - quero mai$ educação 
115 Haddad não seja Kassab! Aprove a CPI e limpe essa cidade! 
116 Haddad não seja Kassab! Aprove a CPI e limpe essa cidade! 
137 Ser gay é... MARA... Aberração é o preconceito! 
154 O Funk pede paz - Eterno Mc Daleste - Mc Chavosa-SP 
159 Não faltam médicos - faltam recursos para o SUS 
152 Dilma nos dê condições de trabalho E Verás que o Filho teu não foge à luta 
143 #Força Dilma - A esperança continua 
164 BASTA nós lutaremos por você! 

20 
Isso é mais do que um protesto contra o aumento - Isso é um grito popular 
de que não aguentamos mais tanta corrupção!!! 

82 Desculpem o transtorno, estamos MUDANDO o PAÍS 
113 Não é por 0,20 é por DIREITOS 
133 Não é por 0,20, é por direitos 
81 POLÍCIA não me bata, me PROTEJA 
63 Limpando o governo - CPI dos ônibus já! 
98 FORA COLLOR - por um governo dos trabalhadores  
56 Em Progresso - 25% Carregando   

2.1.2 Construções Complexas Paratáticas Coordenadas 
66 Sai da internet e vem protestar CONTRA a PEC 37 

114 Dilma, me chama de Copa e investe em mim 
39 A tarifa abaixou, mas o povo não calou 
40 O importante não é vencer todos os dias, mas lutar sempre! 
79 Governantes aprendam a ceder à vontade do povo, pois esse é só o começo 

104 
EU SOU contra a PEC 37 - porque concentra o poder de investigação apenas nas 
mãos da polícia 

107 EU SOU contra a PEC 37 - porque enfraquece o ministério público e a sociedade 
108 EU SOU contra a PEC 37 - porque só beneficia os criminosos 

105 
EU SOU contra a PEC 37 - Porque não devo e não tenho medo da investigação - a 
quem interessa calar o MP? 

103 
EU SOU contra a PEC 37 - Porque o MP foi responsável pela prisão de muitos 
corruptos 

106 
EU SOU contra a PEC 37 - porque vai contra  os tratados internacionais que o 
brasil assinou 



 

134 Eu sou contra a PEC 37 - Porque sou a favor do estado democrático de direito 
2.2 Construções Complexas Hipotáticas 
3 Se a tarifa não baixar, São Paulo vai parar 
9 Se a tarifa não baixar, São Paulo vai parar 

43 Se a tarifa não baixar, a cidade vai parar 

153 
Se DILMA, LULA e P. SANTANA tivessem tratado com os CUBANOS, hoje estariam 
com o HUGO CHAVES! 

45 Antes morrer em fé do que viver ajoelhado 

52 
Chega de Democracia para inglês ver - #ogiganteacordou #vemprarua 
#obrasilacordou 

46 Não sou bacon para morrer queimado 
47 Seja a mudança que você quer ver no mundo 
72 Vem que a LUTA é SUA! 

166 Enquanto BEIJOS forem ofensas, protestos e mudanças serão necessidades! 
38 FILHA - Estou aqui mudando o BRASIL 

163 OCUPADOS pensando a universidade 
2.3.1 Construções Complexas Híbridas (Subordinadas + Hipotáticas) 

8 Quero que legalize pra NÃO ver meu filho na BIQUEIRA 
2.3.2 Construções Complexas Híbridas (Justapostas + Hipotáticas) 

10 ESTAMOS em GREVE - Se a Higilimp não PAGAR a USP vai PARAR 
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