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Um galo sozinho não tece uma manhã: 
ele precisará sempre de outros galos. 
De um que apanhe esse grito que ele 
e o lance a outro; de um outro galo 
que apanhe um grito que um galo antes 
e o lance a outro; e de outros galos 
que com muitos outros galos se cruzem 
os fios de sol de seus gritos de galo,  
para que a manhã, desde uma teia tênue, 
se vá tecendo, entre todos os galos... 

                         João Cabral de Melo Neto  
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RESUMO 

 

Esta tese trata de questões ligadas à configuração da FD dos trabalhadores brasileiros e da instituição 
da posição-sujeito em que o discurso de Lula (DL) se inscreve, bem como analisa o processo de 
identificação e de representação política do sujeito enunciador do referido discurso, no período 
compreendido entre 1978/1998. A mesma está organizada em seis capítulos: no primeiro, apresento 
noções teóricas da AD básicas à análise; no segundo, trato da construção do arquivo, do corpus e da 
metodologia de análise; no terceiro capítulo, examino questões relativas à natureza do campo 
discursivo – o campo do político, abordando, na primeira seção, a política, o político e a cena de 
representação do político; na seção II desse capítulo, estabeleço a passagem da cena de representação 
do político para a cena discursiva; no quarto capítulo, metodologicamente trato da configuração da FD 
dos trabalhadores brasileiros e apresento o acontecimento histórico e enunciativo que fragmenta a 
forma-sujeito dessa FD e instaura a posição-sujeito em que se inscreve o discurso de Lula (DL). Nesse 
capítulo, através de três recortes discursivos, apresento a configuração histórica e discursiva da 
referida posição-sujeito; no quinto capítulo, também através de três recortes discursivos, trato do 
processo de identificação política do sujeito enunciador do DL; e, no sexto e último capítulo, analiso 
diferentes formas de representação do sujeito enunciador do DL, procurando compreender como esse 
sujeito, ao longo do espaço-tempo delimitado para a análise, se representa no discurso. Para tanto, 
dedico especial atenção a duas cenas de interlocução discursiva distintas: a primeira delas estabelece-
se, quando, a partir do lugar da liderança, referido sujeito enuncia para os inscritos na mesma 
posição-sujeito e na mesma FD em que ele está inscrito; a segunda, quando, na função enunciativa de 
porta-voz, enuncia para a exterioridade dessa FD. Nas seções, recortes e blocos discursivos desse 
capítulo, analiso o funcionamento discursivo do “eu”, do “nós” e de “o Lula”, levando em conta as 
funções enunciativas que o sujeito enunciador do DL assume em diferentes condições discursivas. 
Como efeito de conclusão, apresento resultados da análise realizada nos diferentes capítulos, 
procurando evidenciar aqueles que julgo como os mais relevantes. É com esse objetivo que retomo 
questões levantadas sobre: a configuração metodológica da FD dos trabalhadores brasileiros; a 
configuração histórica e  discursiva da posição-sujeito em que o DL está inscrito; o processo de 
identificação política do sujeito enunciador do DL; a representação política do sujeito enunciador do 
discurso em análise.  

Palavras-chave: análise de discurso; discurso de Lula (DL); configuração metodológica de uma FD; 
instituição de uma posição-sujeito; efeito de sentido;  heterogeneidade da posição-sujeito e da FD; 
identificação e representação política do sujeito. 

 



 

 

 

 

 

RÉSUMÉ 

 
Cette thèse traite de questions liées à la configuration de la FD des travailleurs brésiliens et de 
l’institution de la position-sujet dans laquelle le discours de Lula (DL) s’inscrit. Elle analyse le 
processus d’identification et de représentation politique du sujet qui énonce le discours, dans la 
période comprise entre 1978/1998. La thèse est organisée en six chapitres: dans le premier, je présente 
les notions théoriques de l’ AD qui fondent l’analyse; dans le second, je traite de la construction du 
corpus et de la méthodologie d’analyse; dans le troisième chapitre, j’examine les questions relatives à 
la nature du champ discursif - l’espace du politique, en abordant, dans la première section, la politique, 
le politique et la scène de représentation du politique; dans la section II de ce chapitre, j’établie le 
passage entre la scène de représentation du politique et la scène discursive; dans le quatrième chapitre , 
je traite de la configuration méthodologiquement la FD des travailleurs brésiliens et présente 
l’évènement historique et énonciatif qui fragmente la forme-sujet de cette FD et instaure la position-
sujet dans laquelle s’inscrit le discours de Lula (DL). Dans ce chapitre, à travers trois extraits 
discursifs, je présente la configuration historique et discursive de la position-sujet; dans le cinquième 
chapitre, également à travers trois extraits discursifs, je traite du processus d’identification politique du 
sujet qui énonce le DL; et, dans le sixième et dernier chapitre, j’analyse les différentes formes de 
représentation du sujet énonciatif du DL, en cherchant à comprendre comment ce sujet, à travers 
l’espace-temps delimité pour l’analyse, se représente dans le discours. Dans ce sens, je dédie une 
attention speciale à  deux scènes d’interlocution discursive distinctes: la première se déroule à partir de 
l’espace du leader, le sujet énonce pour ceux qui sont inscrits dans la même position-sujet et dans la 
même FD que celle dans laquelle il se trouve lui-même inscrit; la seconde, quand, dans la fonction 
énunciative de porte-parole, il énonce pour ceux qui sont à l’extérieur de cette FD. Dans les sections, 
les extraits et les blocs discursifs de ce chapitre, j’analyse le fonctionnement discursif du “moi”, du 
“nous” e de “Lula”, en tenant compte des fonctions enunciatives que le sujet énunciateur do DL 
assume dans de différentes situations discursives. A la conclusion, je présente des “résultats” de 
l’analyse realisée dans les différentes chapitres, en cherchant à mettre en évidence en ceux qui j’estime 
être les plus importants. C’est dans ce but que je reprends les questions sur: la configuration 
méthodologique de la FD des travailleurs brésiliens; la configuration historique et discursive de la 
position-sujet dans lequelle le DL est inscrit; le processus d’identification politique du sujet énonciatif 
du DL, la représentation politique du sujet énonciatif du discours analysé. 
 
Mots-clef: analyse du discours, discours de Lula (DL); configuration méthodologique d’une FD. 
Institution d’une position-sujet; effet de sens; hétérogéinéité de la position-sujet et de la FD; 
identification e représentation politique du sujet. 
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INTRODUÇÃO 

 

...Face às interpretações sem margens nas quais o intérprete 
se coloca como ponto absoluto, sem outro nem real, a AD, para mim, 
trata-se de uma questão ética e política: uma questão de 
responsabilidade1.  

 

Esta tese ocupa-se com a análise do funcionamento discursivo do discurso de Lula 

(DL)2, no período compreendido entre 1978/1998 e tem como ancoragem teórica  a Análise de 

Discurso3 com filiação em Pêcheux4, tal como vem sendo trabalhada no Brasil. A teoria da 

Análise de Discurso situa-se entre os campos de conhecimento da Lingüística, das Ciências 

Sociais e da Psicanálise. A historicidade e a ideologia apresentam-se como constitutivas do 

discurso e este como efeito de sentido entre locutores, sem um sujeito que se apresente como 

fonte do dizer. O funcionamento lingüístico (ordem interna da língua) e as condições 

extralingüísticas, constitutivas do discurso, estão de tal forma imbricados que são 

considerados simultânea e integradamente, e seus efeitos de sentido se remetem e são 

apreendidos no horizonte de sua historicidade e da dimensão ideológica que os constitui. 

Registro que o discurso de Lula (DL) tem sido objeto de vários trabalhos acadêmicos, 

particularmente, na área das Ciências Sociais. A pesquisa que realizo também leva em conta o 

social, mas a partir de uma abordagem que concebe a língua como base material do discurso e 

a trabalha como processo discursivo, inscrito na história. Nesta perspectiva teórica, entende-se 

que, no processo de significação do discurso, estão presentes a ordem da língua e a ordem da 

história em suas materialidades e um sujeito descentrado, duplamente afetado: pela ideologia 

e pelo inconsciente. 

                                                           
1 Michel Pêcheux (julho/1983); Denise Maldidier (1992:18) observa que foi com essas palavras que Pêcheux 
encerrou sua última conferência, em julho/1983. Esta passagem também encerra o livro “O discurso – estrutura 
ou acontecimento”, na tradução brasileira (1990(c)). 
2 Luís Inácio Lula da Silva, tratado, nesta tese, também por Lula; e, discurso de Lula, por DL.  
3 Análise de Discurso será tratada também por AD. 
4 Michel Pêcheux, filósofo francês (1938-1983). 
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Na presente pesquisa, trabalho com um arquivo que tem, como efeito de início, 1978 – 

ano em que é deflagrado o “ciclo das greves do ABC paulista”, a partir do qual o sujeito 

enunciador do DL se torna conhecido nacional e internacionalmente – e, como fecho, 1998 - 

ano em que esse sujeito concorreu, pela terceira vez, à Presidência da República5. A pesquisa 

abarca, assim, um ciclo de 20 anos do discurso em pauta, discurso esse, acredito eu, 

importantíssimo na vida política do País. Nesse período, diferentes cenas discursivas de 

interlocução foram estabelecidas, abrindo-se, portanto, o referido discurso como uma 

possibilidade de interpretação da pluralidade de efeitos de sentido, produzidos através do 

funcionamento do mesmo.  

A opção por este espaço discursivo deve-se ao fato de o discurso de Lula já ter sido 

objeto de minha dissertação de mestrado, na qual tratei da heterogeneidade discursiva, 

abrangendo o período compreendido entre 1978 - 1995. Naquela ocasião, analisei diferentes 

relações e efeitos de sentido, instaurados pela inserção do discurso-outro no discurso de Lula, 

procurando verificar em quais formas de inserção do discurso-outro ocorria a busca da 

desqualificação desse discurso. Nesta pesquisa, porém, diferentemente daquela realizada na 

dissertação, trato de questões ligadas ao processo de configuração da formação discursiva6 

dos trabalhadores brasileiros e da instituição da posição-sujeito em que o DL se inscreve, bem 

como do processo de identificação e de representação política do sujeito enunciador do DL  

ao longo do processo discursivo7 em análise. 

Explico: à medida que a leitura do arquivo se verticalizava, fui percebendo, no processo 

discursivo em pauta, um sujeito enunciador do discurso que ia se construindo e se 

reconstruindo ao longo do discurso; discurso, no qual aflorava fortemente um imaginário, 

tanto em relação a ele quanto aos seus interlocutores, ou seja: me deparava com um processo 

discursivo que permitia “retratar” esse sujeito que se construía, como tal, no seio dos 

movimentos sociais e partidários dos quais ele participava. Tal funcionamento instigou-me a 

                                                           
5 Esta tese não abrange o período referente à eleição de 2002, pois a decisão pelo espaço-tempo a ser analisado 
foi tomada em 2000, quando do início do doutorado; naquela época, ainda não havia sido decidida a candidatura 
de Lula à eleição presidencial de 2002; quando esta foi concretizada, no meu modo de entender, não havia mais 
tempo cronológico, nem distanciamento político necessário para incorporar referido período ao corpus 
discursivo da tese. Registro, no entanto, que, em um projeto de pesquisa que desenvolvo junto ao 
DELAC/UNIJUI continuo atualizando o arquivo referente ao DL.  
6 Formação discursiva também será tratada por FD. 
7 Processo discursivo, em AD, é entendido como o sistema de relações de substituição, paráfrases, sinonímias, 
que funciona entre elementos lingüísticos - significantes - em uma FD dada. Em suma, é a família parafrástica 
dentro de uma FD; é nessa “família” que “se encontra” aquilo que se pode e deve dizer (Pêcheux, 1988, p.161). 
De início, o processo discursivo apresentou-se como um espaço de reprodução, mas quando da reestruturação da 
teoria, as mudanças teóricas referentes à FD modificaram também o entendimento de processo discursivo que 
passa a ser considerado, então, como um espaço de reconfiguração e de transformação da FD.  
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compreender, pelo viés do discurso, como se dava o processo de construção da identificação 

política desse sujeito. Ao mesmo tempo, entendia que metodologicamente era necessário 

configurar a FD dos trabalhadores brasileiros e compreender o processo pelo qual se 

instaurou, nessa FD, a posição-sujeito em que o DL se inscreve; interessava também, no meu 

modo de entender, verificar qual eixo condutor me permitiria sustentar a idéia de que o sujeito 

enunciador do DL permanecia inscrito em uma única formação discursiva; e, se esse sujeito, 

uma vez inscrito em uma posição-sujeito no interior dessa FD, nela permanecia no decorrer 

do espaço-tempo recortado para a análise. 

Ao mesmo tempo, nas constantes “visitas” ao arquivo, percebi que o sujeito enunciador 

do discurso se representava de forma singular, ou seja, observei que, no decorrer do processo 

discursivo, esse sujeito ora se representava por “eu”; ora, por “nós”; ora por “o Lula”. E mais: 

em grande número de seqüências discursivas de referência (sdr(s))8, registrei funcionamentos 

discursivos nos quais coexistiam o “eu”, o “nós” e “o Lula”. Frente a essas formas de 

representação do sujeito, optei por analisar seus funcionamentos discursivos para entender os 

efeitos de sentido que as mesmas provocavam em diferentes condições discursivas. 

Diante dessas constatações e inquietações, no primeiro momento da análise, tendo em 

vista que, em AD, uma formação discursiva não é delimitada a priori, pois sua configuração 

resulta de um gesto de interpretação do analista, busco entender como e a partir de quando, no 

Brasil, se pode falar de uma formação discursiva representativa dos saberes e das demandas 

próprias dos trabalhadores. Nesse sentido, nesta tese, a configuração da referida FD é 

entendida e funciona como um princípio metodológico em torno do qual se articulam as 

análises desenvolvidas ao longo do texto. 

Configurada a referida FD, trato de um outro objetivo – compreender  quando e como se 

instaura, no interior da FD dos trabalhadores brasileiros, a posição-sujeito que abriga o 

discurso em análise. É procurando dar conta desse objetivo que apresento o acontecimento 

histórico e enunciativo da “eclosão das greves do ABC paulista” como aquele que estabelece, 

no interior da FD, uma forte reconfiguração da discursividade, a ponto de fragmentar a forma-

sujeito da FD e instaurar a posição-sujeito em que o DL se inscreve; no decorrer do texto, 

através das análises, procuro tanto explicitar a configuração histórica e discursiva dessa 

posição-sujeito, como a sua constante reconfiguração ao longo do espaço-tempo em análise.  

                                                           
8 Seqüência discursiva de referência (sdr) é uma expressão usada por Courtine (1981(b)) e, metodologicamente, 
é representativa de uma série de outras seqüências cujo funcionamento discursivo é similar no discurso em 
análise.  
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Uma vez realizada a configuração da FD e da posição-sujeito em que o DL está inscrito, 

analiso o processo de construção da identificação e da representação política do sujeito 

enunciador do DL. Ao mesmo tempo, embora reconhecendo uma formação discursiva como 

heterogênea e sempre provisória, busco investigar qual eixo condutor me permite afirmar que, 

no decorrer do espaço-tempo recortado para a análise, o sujeito enunciador do discurso 

permanece inscrito em uma “mesma” posição-sujeito e em uma mesma formação discursiva.  

A tese está organizada em seis capítulos: no primeiro, realizo um recorte teórico que 

fornece as noções básicas articuladoras de todo o trabalho de análise. Nesse capítulo, abordo 

questões ligadas ao sujeito, à interpretação e ao sentido. Registro que, no decorrer do texto, na 

medida em que o trabalho de análise requer, outras noções teóricas vão sendo apresentadas. 

No segundo capítulo, teço considerações sobre o arquivo, o corpus e a construção da 

metodologia através da qual apresento a análise propriamente dita. No terceiro, trato da 

natureza do campo discursivo, abordando as noções de política, político, cena de 

representação do político e cena discursiva de interlocução.  

No quarto capítulo, apresento a configuração da formação discursiva representativa dos 

saberes e das demandas dos trabalhadores brasileiros. Faço isso, a partir de duas seções. Na 

primeira delas, configuro metodologicamente essa FD e, na segunda seção, trato da 

configuração histórica e discursiva da posição-sujeito em que se inscreve o discurso de Lula 

(DL). Também, nesta segunda seção, explicito o entendimento que estou tendo das noções 

teóricas de acontecimento histórico, acontecimento discursivo e acontecimento enunciativo. 

Explico: do projeto da tese à sua escritura, pude perceber que o discurso de Lula (DL) tinha 

muito a ver com os diferentes acontecimentos (fatos) históricos que marcavam a trajetória 

discursiva de seu sujeito enunciador. Por isso, conforme já registrado, tomo a “eclosão das 

greves do ABC paulista” (1978) como o acontecimento histórico que instaura, no seio da FD 

dos trabalhadores, a posição-sujeito na qual o DL se inscreve. O acontecimento histórico da 

“eclosão das greves do ABC paulista” gera o acontecimento enunciativo instituidor da 

posição-sujeito em que se inscreve o DL. Explico: a partir do formulado por Indursky 

(2002(a)), acredito que nem todo o acontecimento histórico gera um acontecimento discursivo 

como o formulado por Pêcheux (1990(c):21), mas que um acontecimento histórico, mesmo 

não gerando rupturas da ordem de um acontecimento discursivo, é capaz de provocar um 

acontecimento enunciativo que, ao fragmentar a discursividade interna de uma FD, instaura 

uma nova posição-sujeito (uma nova região interna de saber), reorganizando internamente a 
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discursividade já posta. Por isso, a inclusão das noções de acontecimento histórico, 

acontecimento discursivo e acontecimento enunciativo no interior do quarto capítulo. 

Observo que, além do acontecimento histórico referido no parágrafo anterior, 

metodologicamente, trato de dois outros que, ao longo do espaço-tempo delimitado para a 

análise, embora não instaurem novas posições-sujeito no interior da FD, marcam momentos 

de forte reconfiguração da posição-sujeito em que o DL está inscrito. Assim, as análises que 

realizo na seção II (quarto capítulo) estão organizadas em torno de três recortes discursivos: 

primeiro – A instituição da posição-sujeito em que o DL se inscreve; segundo – A fundação 

do Partido dos Trabalhadores (PT); terceiro – A participação do PT no processo eleitoral. 

No decorrer das análises realizadas no quarto capítulo, busco compreender qual eixo 

condutor me permite afirmar que o sujeito enunciador do DL permanece ligado a uma mesma 

FD, observando também se esse sujeito permanece inscrito na mesma posição-sujeito no 

interior dessa FD, no espaço-tempo delimitado para a análise. 

No quinto capítulo, analiso o processo de identificação política do sujeito enunciador do 

DL. Esse capítulo é apresentado através de duas seções: na primeira delas, trato do 

imaginário, do simbólico e do real da língua em relação ao processo de identificação do 

sujeito; na segunda seção, analiso o processo de identificação política do sujeito enunciador 

do DL. Essa segunda seção está organizada através de três recortes discursivos assim 

nomeados: Recorte I – Lula, um sujeito enunciador apolítico?; Recorte II – Lula, o 

sindicalista petista; Recorte III – Lula e o PT, buscando o poder pelo voto. O interesse, nesse 

capítulo, é observar como se constrói o processo de identificação política do sujeito 

enunciador do DL e que efeitos de sentido são produzidos na discursividade representativa de 

diferentes condições discursivas, pois, a partir da análise realizada no quarto capítulo, foi 

possível compreender não só a mobilidade das fronteiras e a heterogeneidade da FD, como 

também da posição-sujeito em que esse sujeito está inscrito. 

O sujeito histórico da FD dos trabalhadores brasileiros, quer pelas relações 

estabelecidas entre diferentes FDs, quer pelas relações internas a ela mesma, apresenta-se 

como heterogêneo e fragmentado, pois nessa FD coexistem diferentes posições-sujeito que se 

relacionam de formas distintas com a forma-sujeito. Por sua vez, a posição-sujeito a partir da 

qual o DL  é enunciado, quer pela forma de relacionar-se com o sujeito histórico da FD, quer 

pela divergência que se estabelece com outra posição-sujeito também inscrita no interior da 

mesma FD ou, ainda, quer pelas diferenças internas existentes no interior dessa posição-
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sujeito, configura-se como marcada pela heterogeneidade e pela contradição e, por 

conseguinte, o sujeito enunciador desse discurso apresenta-se como fortemente disperso. 

No sexto capítulo, analiso a cena discursiva de representação do sujeito enunciador do 

DL. Metodologicamente o capítulo está organizado em seções, subseções, recortes e blocos 

discursivos. Na seção I, trato do funcionamento discursivo do “eu”, estabelecendo um 

contraponto entre o “eu” da enunciação e o “eu” da AD; a partir disso, apresento um recorte 

discursivo no qual analiso a ilusão subjetiva do “eu” no DL. Na seção II, trato do “nós” no 

DL, buscando, em um primeiro momento, compreender como essa forma pronominal vem 

sendo teoricamente concebida; a partir disso, apresento as análises da seção através de dois 

recortes discursivos. No primeiro deles, analiso o “nós” da liderança; no segundo, o “nós” 

do porta-voz. Este último recorte é apresentado através de dois blocos discursivos: no 

primeiro deles, analiso o “nós” do porta-voz sindical; no segundo, o “nós” do porta-voz 

petista. Ainda nesta seção, apresento um terceiro recorte discursivo no qual analiso o “nós” 

do candidato da Frente Brasil Popular. 

Encerrando o sexto capítulo, apresento a seção III que trata de compreender quem é “o 

Lula” que o sujeito enunciador do DL referencia. Essa seção está organizada em três 

subseções e um recorte discursivo. A primeira subseção trata da referência e da designação; a 

segunda, da terceira pessoa no sistema pronominal e a terceira subseção explicita como, em 

AD, é concebida a quarta pessoa discursiva. Encerrando a seção, apresento o recorte 

discursivo que analisa a construção discursiva do referente “o Lula”. 

Em síntese, ao longo da análise, procuro: primeiro, metodologicamente configurar uma 

formação discursiva capaz de abrigar os saberes e as demandas dos trabalhadores brasileiros; 

segundo, compreender o processo através do qual se instaura, no interior dessa FD, a posição-

sujeito em que o discurso em análise se inscreve; terceiro, compreender como o sujeito 

enunciador do DL, constrói seu processo de identificação e de representação política e que 

efeitos de sentido são produzidos na interlocução que se estabelece, interna ou externamente à 

formação discursiva na qual esse sujeito está inscrito, ao longo do espaço-tempo (1978-98) 

delimitado para a análise. Procurando sintetizar os objetivos até aqui expostos, reitero as 

indagações que tenho como “norte” na realização da pesquisa: 

1) Como histórica e discursivamente se configura, no Brasil, uma FD representativa dos 

saberes e das demandas próprias dos trabalhadores? 

2) Como  histórica  e  discursivamente se instaura,  no interior da FD dos trabalhadores  



 15

brasileiros, a posição-sujeito em que se inscreve o discurso de Lula? Como essa posição-

sujeito se configura e se reconfigura ao longo do espaço-tempo delimitado para a análise? 

Como se estabelecem as relações internas dessa posição-sujeito? 

3) Como se instaura o lugar da liderança no interior dessa posição-sujeito e da FD? 

4) Como o sujeito enunciador do DL se relaciona com a posição-sujeito divergente no 

interior da mesma FD, e também como a posição-sujeito em que ele está inscrito se torna 

dominante na referida FD? 

5) O que legitima o sujeito enunciador do DL a exercer a função enunciativa de porta-

voz da posição-sujeito em que está inscrito e também da FD dos trabalhadores brasileiros? 

6) Como, no processo discursivo em pauta, o sujeito enunciador do DL discursiviza o 

processo de construção de sua identificação política? Em que medida os acontecimentos 

históricos, as condições de produção, o imaginário do sujeito, o interdiscurso/a memória 

discursiva intervêm na construção desse processo de identificação? 

7) Como o sujeito enunciador do DL se representa no processo discursivo em análise 

quando enuncia para o interior da posição-sujeito e da FD em que está inscrito? E, como se 

representa no processo discursivo em análise quando enuncia para a exterioridade dessa FD? 

Que efeitos de sentido são aí produzidos? Como se entrecruzam a materialidade léxico-

sintática, própria da língua, e a materialidade social e histórica constitutiva do discurso, 

quando do funcionamento de diferentes formas de representação desse sujeito? 

8) Em torno de qual questão central (eixo) se articulam o DL e a FD dos trabalhadores 

brasileiros? Inscrito em uma posição-sujeito e em uma FD, o sujeito enunciador do DL nelas 

permanece ou não ao longo do espaço-tempo em análise? 

No decorrer do texto, levando em conta a teoria da AD, segundo a qual é no interior de 

uma família parafrástica que os enunciados se revestem de sentido e que o modo de dizer não 

é indiferente a eles, procuro compreender as questões acima referidas, acreditando que um 

trabalho dessa natureza possa contribuir com os estudos da AD, em especial, com aqueles 

ligados aos processos de identificação e de representação política do sujeito; estes, por sua 

vez, relacionados à discussão sobre posição-sujeito e sobre FD.  

Entendendo que a interpretação e o sentido sempre podem ser outros, sei que as análises 

que realizo nesta tese se constituem em uma das leituras possíveis. Tenho, no entanto, 

presente Pêcheux (1998), no sentido de que, como analista, embora despojada, sou, ao mesmo 
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tempo, responsável por essa leitura. Por isso, ao longo do texto, tomo como “norte” suas 

palavras: o desafio é trabalhar as problemáticas e procedimentos internos à própria teoria, 

procurando construir interpretações, sem jamais neutralizá-las, nem no ‘qualquer coisa’ de 

um discurso sobre o discurso, nem em um espaço lógico estabilizado com pretensão universal 

(op.cit., 53-55). 
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PRIMEIRO  CAPÍTULO – Sobre sujeito, interpretação e sentido em AD 

 

 

...A análise do discurso não pretende instituir-se especialista 
da interpretação, dominando ‘o’ sentido dos textos, mas somente 
construir procedimentos que exponham o olhar-leitor a níveis opacos 
à ação estratégica de um sujeito...  

       Michel Pêcheux 

  

A partir do proposto por Pêcheux (1969-83), a teoria da Análise de Discurso, desde seu 

início, apresenta-se como um processo teórico em construção; no decorrer dos tempos, os 

pesquisadores franceses e, mais tarde, os brasileiros ligados à linha teórica em que me 

inscrevo, vêm desenvolvendo, (re)significando, criando noções teóricas capazes de sustentar 

as análises realizadas. Neste capítulo, não pretendo dar conta de todas as noções teóricas que a 

teoria abriga. Tendo em vista que, na análise, me ocupo com a  configuração da FD dos 

trabalhadores brasileiros e com a instituição da posição-sujeito em que o DL se inscreve, 

procurando compreender o processo de identificação e de representação política do sujeito 

enunciador do referido discurso, meu objetivo, neste capítulo, é estabelecer um recorte 

teórico, contemplando três noções que julgo imprescindíveis à análise que desenvolvo nesta 

tese – sujeito, interpretação e sentido.  

Em AD, a língua é concebida como base material para que o discurso ocorra e este 

último, como materialidade da ideologia que lhe subjaz, mas que só vai ser apreendida a partir 

de gestos de interpretação. Conforme Orlandi (2002:31), a interpretação se constitui como o 

lugar de inflexão da questão da ideologia, trabalho que procura explicitar o lingüístico na 

relação com o discursivo, fazendo incidir a questão do sujeito e do sentido. Diante disso, 

entendo que, ao abordar as noções teóricas de sujeito e de sentido, ligadas à questão da 

interpretação, se estará contemplando o núcleo central da teoria que sustenta esta tese. Isso 

não  significa  que, no decorrer das análises, outras noções teóricas que se fizerem necessárias  
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não venham a ser mobilizadas. 

 

Seção I - Sobre o sujeito 

 

Em AD, parte-se do pressuposto de que o sujeito não é a fonte do sentido, nem senhor 

da língua; é historicamente situado e agente de práticas sociais e, desde sempre, um indivíduo 

interpelado em sujeito, através da ideologia9. 

Na origem da reflexão sobre a questão do sujeito não há como negar a filiação da AD 

aos estudos de Althusser (1992). Foi nele que Pêcheux buscou a tese fundamental - a 

ideologia interpela os indivíduos em sujeitos (op.cit., p.98). Isto quer dizer que o indivíduo é 

interpelado, constituído em sujeito pela ideologia. Concomitantemente à idéia de constituição 

do sujeito, Althusser e depois Pêcheux introduziram o conceito de assujeitamento que 

exprime a ilusão de liberdade e de vontade do sujeito - a ideologia, ao mesmo tempo em que 

interpela o indivíduo em sujeito, o assujeita. No entanto, Pêcheux (1988:143-49) escreve que 

os AIE, em Althusser, limitam-se a reproduzir as relações de produção e que a proposta da 

AD vai no sentido de que se reconheça que esses “aparelhos” se constituem em um espaço 

possível de contradição e de transformação dessas relações. Quero crer que com isso Pêcheux 

já sinalizava para a heterogeneidade do discurso e da formação discursiva. 

Uma formação discursiva, por sua vez, reflete, através da linguagem, a ideologia que 

lhe subjaz e, em AD, é um conceito básico, fundamental na determinação dos processos de 

significação. Diante disso, pode-se entender que, em uma teoria não-subjetiva da 

subjetividade, o sujeito do discurso não é portador de escolhas e/ou de intenções e a 

subjetividade não é nele centrada. Pêcheux (1988:131) enfatiza que uma teoria materialista 

dos processos discursivos não pode contentar-se em reproduzir, como um de seus objetos 

                                                           
9 Pêcheux (1999(b):143-51), ao tratar das condições ideológicas de reprodução/transformação das relações de 
produção, ressalta que as ideologias não se compõem de idéias, mas de práticas e que os AIE constituem 
simultânea e contraditoriamente a sede e as condições ideológicas da transformação das relações de produção. 
Essas condições contraditórias são constituídas em um dado momento histórico e em uma dada formação social 
e são afetadas por relações de contradição – desigualdade – subordinação entre seus “elementos” que constituem 
o pivô da luta ideológica de classes. Chama a atenção para o fato de que não se pode pensar a categoria da 
contradição como oposição entre duas forças que atuem uma contra a outra em um mesmo espaço – a forma da 
contradição não é simétrica. Em AD, a ideologia não é entendida como “ocultação”, e sim como constitutiva da 
linguagem, portanto, não é vista como algo que está fora do texto e conseqüentemente do discurso; também não 
está fora da interpretação, pois, se a interpretação é gesto, já é “carregada” de ideologia.  
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teóricos, o "sujeito” ideológico como “sempre-já dado” – o sujeito, em Pêcheux, 

diferentemente do que em Althusser, é um sujeito da ordem do inconsciente. Escreve ele: 

...de acordo com a formulação de Lacan, “o inconsciente é o discurso do Outro”, 
podemos discernir de que modo o recalque inconsciente e o assujeitamento 
ideológico estão materialmente ligados, sem estar confundidos, no interior do que 
se poderia designar como o processo do Significante na interpelação e na 
identificação, processo pelo qual se realiza o que chamamos as condições 
ideológicas da reprodução/transformação das relações de produção (op. cit., p. 
133-34). 

Outro autor que contribui com a reflexão sobre o discurso é Foucault e, embora o sujeito 

da AD não seja igual ao concebido por esse autor (1972), a observação acima tem a ver com o 

que ele, ao tratar das regras de formação dos enunciados que pertenceriam a uma FD, escreve. 

Observe-se:  

... as regras de formação têm seu lugar não na “mentalidade” ou na consciência 
dos indivíduos, mas no próprio discurso; elas se impõem, por conseguinte, 
segundo um tipo de anonimato uniforme a todos os indivíduos que tentam falar 
neste campo discursivo. (...) Para analisar as regras de formação dos objetos não 
seria necessário nem enraizá-las nas coisas nem relacioná-las ao domínio das 
palavras: para analisar a formação dos tipos enunciativos, não seria necessário 
relacioná-los nem ao sujeito que conhece nem a uma individualidade psicológica 
(op. cit., p.78-79). 

O escrito por Foucault aponta para um sujeito da ordem do anonimato, isto é, já marca 

que as regras de funcionamento dos objetos (dos enunciados) não têm o seu ponto de origem 

no sujeito que os enuncia10. As reformulações realizadas pela AD são referentes ao 

componente ideológico e ao inconsciente. Na perspectiva teórica da AD, uma subjetividade 

não-subjetiva se dá porque a mesma se constrói a partir de um “lugar social” e porque é 

afetada pela história, pela ideologia e pelo inconsciente; os enunciados, para Pêcheux, são 

determinados social e historicamente. Não obstante a isso, o postulado por Foucault (op.cit.) 

no sentido de que os enunciados emergem de uma voz anônima, pode ser deslocado para a 

teoria da AD, tanto para a forma-sujeito como para a posição-sujeito, noções teóricas que 

certamente jogam com o distanciamento do sujeito empírico. Entretanto, há, no mínimo, uma 

diferença em relação à formulação de Foucault, pois em AD, o anonimato é concebido como 

                                                           
10 Foucault ocupou-se com questões extremamente fecundas aos estudos da AD. A noção de formação discursiva 
é uma delas. Ao tratar das grandes famílias de enunciados (1972:43-51), propôs-se descrever sua dispersão, 
entendida como a delimitação de uma regularidade, ou seja, como a delimitação de uma ordem em seu 
aparecimento sucessivo, de correlações em sua simultaneidade, de posições assinaláveis em um espaço comum, 
de um funcionamento recíproco, de transformações ligadas e hierarquizadas. Em seus próprios termos, ...tal 
análise não tentaria isolar, para descrever a estrutura interna, pequenas ilhas de coerência; ela não se daria 
como tarefa suspeitar e trazer à luz os conflitos latentes; estudaria formas de repartição. Ou seja, em lugar de 
reconstituir cadeias de inferência (como se faz na História e na Filosofia), em lugar de estabelecer quadros de 
diferenças (como fazem os lingüistas) descreveria sistemas de dispersão. Assim, quando se pudesse descrever, 
entre um certo número de enunciados, semelhante sistema de dispersão, isto é, quando entre os objetos, os tipos 
de enunciação, os conceitos, as escolhas temáticas, houvesse uma regularidade, estar-se-ia, por convenção, frente 
a uma FD.   
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sendo determinado social e historicamente. Esse acréscimo realizado por Pêcheux conduz a 

relacionar o sujeito e a ideologia. 

Pêcheux (1969/1975),  ao  conceber  o  sujeito como revestido de um caráter ideológico, 

assujeitado à sua FD11, concebe também a noção de forma-sujeito. Afirma que uma FD 

comporta uma forma-sujeito historicamente determinada que, de certa forma, regula o dizer 

das diferentes posições-sujeito que nela convivem. Ocorre, no entanto, que devido à natureza 

inconsciente da determinação ideológica, o sujeito não percebe a vinculação de seu discurso à 

forma-sujeito da  FD - daí a ilusão de liberdade do sujeito de que fala Pêcheux.  

Para explicar essa ilusão, Haroche (1992:178) observa que o assujeitamento, ligado à 

ambigüidade do termo sujeito, exprime bem esta “fixação” de liberdade e de vontade do 

sujeito: o indivíduo é determinado, mas, para agir, ele deve ter a ilusão de ser livre mesmo 

quando se submete. 

Na mesma perspectiva de Pêcheux e de Haroche, acredito que, nas passagens a seguir, 

Indursky (1992 / 1998(a)) sintetiza a questão da constituição do sujeito, de seu assujeitamento 

e das posições de sujeito. Referente ao assujeitamento a autora afirma que 

com a AD, a categoria de sujeito deixa de ser idealista, pois entende-se que esta 
categoria é interpelada ideologicamente e o sujeito, ao produzir seu discurso, o faz 
a partir de determinadas posições de sujeito, igualmente ideológicas. Essa visão 
“individualizada”, contudo, não transforma esse sujeito em uma figura que decide 
livremente seu discurso, pois trata-se de um sujeito socialmente constituído. No 
entanto, por não ter consciência de seu assujeitamento, mantém fortemente 
arraigada a ilusão de ser plenamente responsável por seu discurso (1992:17). 

                                                           
11 O conceito de FD "nasce" em Foucault, mas, segundo Pêcheux (1980:193), no trabalho desse autor, não está 
presente a categoria da contradição, o que faz com que a referida noção teórica se torne “colada” a noções como 
categorização, norma, instituição, estratégia, poder, etc., dissimulando o político. No entanto, neste mesmo texto, 
Pêcheux ressalta a importância das contribuições teóricas de Foucault, escrevendo que não se trata de diminuir o 
imenso interesse que os trabalhos desse autor apresentam no sentido de abrir as portas para a possibilidade de 
reflexão no âmbito do discurso. Segundo Pêcheux & Fuchs (1990:166-67), uma formação discursiva é aquilo 
que, numa formação ideológica dada, numa conjuntura dada, determinada pelo estado da luta de classes, 
determina o que pode e deve ser dito. Uma FD existe historicamente no interior de determinadas relações de 
classe e deriva de condições de produção específicas; identifica um domínio de saber e dissimula, pela 
transparência de sentido que nela se constitui, sua dependência com respeito ao interdiscurso das formações 
discursivas, imbricado no complexo das formações ideológicas. Pêcheux (1990(b):314) escreve que é impossível 
caracterizar uma FD como um espaço fechado, pois sua constituição é "invadida" por elementos que vêm de 
outro lugar, sob a forma de pré-construídos e de discursos transversos. Courtine (1981(b):35), ao tratar da FD, 
salienta que se ela não é isolável das relações de desigualdade, de contradição ou de subordinação que designam 
sua dependência em consideração ao "todo complexo com dominante" das FDs, imbricado no complexo da 
instância ideológica e nomeado, por Pêcheux, de "interdiscurso", então, é necessário admitir que o estudo de um 
processo discursivo, no seio de uma FD dada, não é dissociável do estudo da determinação deste processo 
discursivo por seu interdiscurso. Diante disso, Courtine (1982:244-49) propõe a redefinição teórica da noção de 
FD, salientando que, antes de caracterizá-la isolada ou diferenciadamente, é necessário caracterizar as 
modalidades de contato entre as FDs, marcadas pelas formações ideológicas que unem e dividem, ao mesmo 
tempo, uma contradição desigual. Assim, uma FD deve ser considerada como uma unidade divizível, uma 
heterogeneidade em relação a si mesma. Suas fronteiras são fundamentalmente instáveis e, por isto, uma FD não 
consiste em um limite traçado uma vez por todas, separando um interior de um exterior do saber. 
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Em texto distinto, enfatiza que a AD, apresentando-se como uma teoria não subjetiva 

da subjetividade, trabalha com um sujeito dividido, uma vez que sua inscrição em uma 

determinada FD se faz pelo viés de posições de sujeito. Explica, de forma elucidativa, como 

isso ocorre. Palavras de seu texto: 

O sujeito, ao relacionar-se com a forma-sujeito, pode assumir diferentes posições 
de sujeito, as quais vão desde a plena identificação com a forma-sujeito, refletindo 
o saber de sua formação discursiva, até divergir desse domínio de saber, aí 
introduzindo o diferente e o divergente, que instauram a contradição. Um sujeito 
com tais características apresenta “o dizer do outro” como parte integrante de seu 
dizer. Por conseguinte, o “outro” é constitutivo do “eu”. Estas são as marcas de 
uma subjetividade heterogênea a ela mesma. (...) uma FD autoriza a divisão sob a 
aparência da unidade. A unidade é garantida pela identificação imaginária que o 
sujeito com ela estabelece pelo viés da forma-sujeito e a divisão é conseqüência 
da presença de diferentes posições de sujeito que tal identificação possibilita. Ou 
seja, esta forma de perceber o sujeito instaura o efeito-sujeito. (...) a unidade da 
forma sujeito é imaginária. Esse sujeito, de fato, é fundamentalmente heterogêneo, 
disperso e fragmentado (1998 (a):116-117). 

Diante do acima exposto, o que interessa, no meu ponto de vista, é entender que o 

sujeito histórico da FD, não-homogêneo e fragmentado, nada tem a ver com o sujeito 

centralizado num eu monolítico; o sujeito, na perspectiva da AD, é relativizado, com forte 

presença do outro, com quem divide seu espaço discursivo - é ele, mais a complementação do 

outro, mais o inconsciente. Nesse outro, inclui-se não só o destinatário, mas também a voz de 

“outros” discursos, historicamente já constituídos, que se encontram no nível do 

interdiscurso12. 

Pêcheux (1990(b)) escreve que pesquisas sobre os encadeamentos intradiscursivos 

permitem abordar o estudo da construção dos objetos discursivos e dos acontecimentos, e 

também dos ‘pontos de vista’ e ‘lugares enunciativos no fio intradiscursivo’ (op. cit. p.316). 

Ao mesmo tempo, segundo ele, a questão da heterogeneidade enunciativa conduz a tematizar 

as formas lingüístico-discursivas do discurso-outro, seja de um outro, colocado em cena pelo 

sujeito, ou do próprio sujeito se colocando em cena como se fosse um outro, ou ainda, o de um 

‘além’ interdiscursivo que vem, aquém de todo autocontrole funcional do ‘ego-eu’, 

enunciador estratégico que coloca em cena ‘sua’ seqüência, estruturar esta encenação ao 

mesmo tempo em que a desestabiliza (op. cit. p. 316-17). 

E o próprio autor (op. cit.) se pergunta: 

                                                           
12 Pêcheux (1988:162-63) propõe nomear o interdiscurso como o todo complexo com dominante das formações 
discursivas, imbricado no complexo das FIs, que toda a FD dissimula, na ilusão da transparência do sentido que 
nela se forma. O interdiscurso (a memória do dizer) é o lugar onde se constituem os objetos do saber (os 
enunciados) - está fora da FD, mas é nele que o sujeito “busca” os enunciados que farão parte de seu discurso; é 
ele que disponibiliza dizeres, determinando, pelo já-dito, aquilo que constitui uma FD (regionalização do 
interdiscurso) em relação a(s) outra(s). 
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...Como separar, nisso que continuamos a chamar ‘o sujeito da enunciação’, o 
registro do ‘ego-eu’, estrategista assujeitado e a emergência de uma posição de 
sujeito? Que relação paradoxal essa emergência mantém com o obstáculo, a 
irrupção imprevista de um discurso-outro, a falha no controle? O sujeito seria 
aquele que surge por instantes, lá onde o ‘ego-eu’ vacila? Como inscrever as 
conseqüências de uma tal interrogação nos procedimentos concretos da análise? 
(p.317). 

Dentre outras questões, em minha pesquisa, me ocupo, nas análises, em compreender 

como ocorre, na FD dos trabalhadores brasileiros, a instauração da posição-sujeito em que o 

DL vai se inscrever e como se dá o processo de identificação e de representação política do 

sujeito enunciador desse discurso a essa FD. Ao mesmo tempo, tendo em vista que a unidade 

da forma-sujeito é ilusória, uma vez que se leva em conta as diferentes posições-sujeito que 

com ela se relacionam, meu interesse é observar como diferentes posições-sujeito coexistem e 

se relacionam com a forma-sujeito que organiza os saberes dessa FD.  

O entendimento é o de que os processos discursivos não têm sua origem no sujeito, mas 

na FD com a qual o mesmo imaginariamente se identifica. O que regula seu dizer é a forma-

sujeito da FD com a qual distintas posições de sujeito se relacionam de uma maneira 

particular, mas social. Segundo Orlandi (1998(b):75), o sujeito é um lugar de significação 

historicamente constituído, ou seja, uma “posição”. Em outro texto (1999:49), a autora 

escreve que o sujeito discursivo é pensado como “posição” entre outras. Há que se levar em 

conta que uma posição-sujeito, na perspectiva da AD, corresponde, mas não equivale nem à 

presença física, nem mesmo aos lugares objetivos da estrutura social. Na verdade, uma 

posição-sujeito é um “lugar social” representado no discurso (Orlandi,1998(b):75). 

Entenda-se esse “lugar social”, formulado por Orlandi (op. cit.), como um efeito de 

interpelação que opera a partir da FD e de seus desdobramentos (forma-sujeito, posição 

sujeito); uma posição-sujeito, por sua vez, se relaciona com a forma-sujeito de sua FD, 

evidenciando a dispersão do sujeito e a não homogeneidade da própria FD; por outro lado, há 

que se levar em conta que uma posição-sujeito é regulada pelo sujeito histórico da FD em que 

ela está inscrita. Na AD, segundo Indursky (1998(a):116), o sujeito é duplamente afetado: em 

seu funcionamento individualizado, pelo inconsciente e, em seu funcionamento social, pela 

ideologia. 

Segundo Pêcheux e Fuchs (1990:176-77), existe um espaço que abriga tudo o que teria 

sido possível ao sujeito dizer (mas que não diz) ou o campo de tudo o que se opõe ao que o 

sujeito disse. Este espaço é denominado “esquecimento nº 2”, ou seja, é a zona do dizível, do 

repetível, do formulável, do reformulável; zona da ilusão que o sujeito-falante tem de “eu sei 

o que eu digo”, zona em que o sujeito pode penetrar conscientemente - esta é a zona dos 



 23

processos de enunciação e se caracteriza por um funcionamento do tipo pré-consciente / 

consciente. Nela, o sujeito-falante mobiliza, no interior da FD (no sistema de enunciados), um 

enunciado dizível, com o qual estrutura a seqüência discursiva. É neste espaço que se ampara 

a “liberdade” do sujeito-falante. Essa zona (esquecimento nº 2) está em oposição a outra, isto 

é, ao “esquecimento nº 1”, que consiste em uma zona inacessível ao sujeito e é de natureza 

inconsciente; zona do “recalcado”, constitutiva da subjetividade – o sujeito é afetado por esse 

esquecimento e acredita ser fonte e senhor de seu dizer. Os dois esquecimentos diferem 

fundamentalmente um do outro, mas a relação entre eles remete à condição de existência 

(não-subjetiva) da ilusão subjetiva e às formas subjetivas de sua realização. 

Essa relação entre os dois esquecimentos liga-se estreitamente com a questão da 

representação do sujeito enunciador do discurso em análise que, ao se representar através do 

“eu”, produz um efeito de sentido como se ele não fosse afetado pelo esquecimento 1, pois 

enuncia com essa ilusão que o sujeito-falante tem de “eu sei o que eu digo”, eu sei o que 

acho, o que penso, ou seja, como se fosse possível “mover-se” apenas na ordem do 

esquecimento 2. 

A idéia de um sujeito pleno, em AD, também foi criticada por Pêcheux quando, ao 

prefaciar a tese de Courtine (1981), escrevia sobre a necessária deslocalização tendencial do 

sujeito enunciador. Segundo ele, o sujeito enunciador não está no centro dos processos de 

legitimidade, e sim em outro lugar, lá onde apenas as descrições locais podem recuperá-lo e 

categorizá-lo. 

Essa afirmação de Pêcheux contribui para a compreensão dos efeitos de sentido 

provocados quando o sujeito enunciador do DL, representa-se através de diferentes formas 

pronominais. Que efeitos de sentido esse discurso produz, por exemplo, quando o sujeito 

enunciador, através da primeira pessoa do singular, enuncia na ilusão de não ser afetado, nem 

pelo esquecimento nº1, nem pela ideologia e pela história? Talvez se possa, através da 

reconstituição das condições de produção desse discurso, apreender os efeitos de sentido 

dessa ilusão, dessa “fixação” de liberdade e de vontade do sujeito como escreve Haroche 

(1992). 

A partir da deslocalização do sujeito proposta por Pêcheux, é possível entender que a 

teoria não-subjetiva da subjetividade, de natureza psicanalítica, inclui o sujeito, mas, ao 

mesmo tempo, o descentra. É uma perspectiva que não permite pensar um sujeito pleno de 

intenções: o sujeito é descentrado - não é fonte e responsável pelo sentido que produz, é 

apenas parte desse processo; é ele mais o outro, mais o inconsciente.  
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Orlandi explica esse descentramento: 

O sujeito da linguagem é descentrado, pois é afetado pelo real da língua e também 
pelo real da história, não tendo o controle sobre o modo como elas o afetam. Isso 
redunda em dizer que o sujeito discursivo funciona pelo inconsciente e pela 
ideologia (1999:20). 

O escrito acima permite entender que o sujeito, na AD, não decide livremente seu 

discurso – ao produzi-lo, o faz a partir de determinadas posições de sujeito, também 

ideológicas; no entanto, mantém a ilusão de ser dono de seu dizer, justamente por não ter 

consciência de seu assujeitamento. Segundo Mariani (1998(a)), a ideologia funciona como um 

mecanismo imaginário através do qual coloca-se, para o sujeito, conforme as posições sociais 

que ocupa, um dizer já dado, um sentido que lhe aparece como evidente, isto é, como se fosse 

natural enunciar daquele lugar. O sujeito se imagina uno, fonte do dizer e senhor de sua 

língua, pois mantém a ilusão necessária de ser dono de seu discurso, uma vez que não é 

consciente de seu assujeitamento, o que faz também que lhe pareça normal ocupar a posição 

social em que se encontra – essas são ilusões provocadas pelo funcionamento ideológico: 

apaga-se, para o sujeito, o fato de ele entrar nessas práticas histórico-discursivas já existentes 

(op. cit., p.87-95). 

No caso em análise, o fato de o sujeito enunciador não ter consciência desse 

assujeitamento, faz com que o mesmo esqueça que a FD com a qual se identifica é fortemente 

marcada por relações de poder que afetam a forma como ele enuncia – não há como esse 

sujeito enunciar fora dessas relações, a não ser na ilusão da plenitude do sujeito. 

Segundo Orlandi (1998(a):13), os sentidos e o sujeito se constituem, ao mesmo tempo, 

no interior de uma FD, no confronto entre as diferentes formações discursivas. Essa relação 

constitui a historicidade do sujeito e dos sentidos. A autora chama a atenção para o fato de 

que as FDs determinam uma posição, mas não a preenchem de sentido - as formações 

discursivas são constituídas pelas diferenças, pelas contradições, pelo movimento. 

Assim, o sujeito, ao produzir seu discurso, o faz a partir de uma posição-sujeito, 

determinada ideologicamente, não decidindo livremente sobre o mesmo. Isso faz com que 

seja sempre efeito-sujeito, pois se identifica com a forma-sujeito, mas não a preenche. Retomo 

Mariani (op. cit.) para ressaltar que assim como não há um sujeito pleno, também não há 

assujeitamento pleno. 

...nenhum processo de assujeitamento pode ser completo e imutável, até porque o 
sujeito, no todo social, não ocupa apenas uma posição. Os mecanismos de 
resistência, ruptura (revolta) e transformação (revolução) são, assim, igualmente 
constitutivos dos rituais ideológicos de assujeitamento (p.25). 
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Da mesma forma, a AD não aceita a idéia de um sujeito psicológico que empiricamente 

coincida consigo mesmo. O sujeito da AD é atravessado pela linguagem e pela história e, sob 

o modo do imaginário, só tem acesso à parte do que diz. 

...Ele é materialmente dividido desde sua constituição: ele é sujeito de e é sujeito 
à. Ele é sujeito à língua e à história, pois para se constituir, para (se) produzir 
sentidos ele é afetado por elas. Ele é assim determinado, pois se não sofrer os 
efeitos do simbólico, ou seja, se ele não se submeter à língua e à história ele não 
se constitui, ele não fala, não produz sentidos” (Orlandi: 1999:49). 

Em texto anterior (1998(a)), essa autora já afirmava que os sujeitos são posições e essas 

posições não são indiferentes à história, pois derivam de relações ideológicas. Segundo ela,  

reconhecer que o jogo da palavra é fortemente administrado e explicar a 
organicidade desse poder dizer, não significa poder “dominá-lo”. Ao contrário, o 
que a AD mostra é a equivocidade desse poder, o fato de que ele está a cavalo 
sobre a língua e a história, entre a necessidade e o acaso, entre a certeza e o 
equívoco, entre a estabilidade e a movência, entre a vontade e a indiferença. Não 
há nem um agente onipotente na origem e nem um poder institucional todo 
poderoso no fim. O sujeito se faz em movimento de entrega e resistência. A 
resistência, aliás, é ela própria movimento do sujeito para uma posição que não o 
submete inteiramente à coerção (1998(a):17).                                                                                     

O espaço possível de singularidade para o sujeito está nos desvãos que constituem os 

limites contraditórios das diferentes FDs. Aí trabalham processos de identificação que não 

estão fechados em sua inscrição numa FD determinada, mas constroem-se justamente nos 

deslocamentos possíveis, na relação conjuntural das formações, efeito da relação contraditória 

com o interdiscurso, que delimita o já-dito e torna possível o a-dizer. 

Para além do escrito acima, no caso do DL, talvez se possa pensar que o processo de 

identificação e de representação política do sujeito enunciador desse discurso se dê também 

nos deslocamentos possíveis no interior da posição-sujeito em que está inscrito; posição essa, 

marcada pelas contradições internas que lhe são inerentes. Esse movimento de entrega e de 

resistência, porém, não o exime de ser concebido como um sujeito social e múltiplo, pois é, 

ao mesmo tempo, um sujeito lingüístico, ideológico e desejante (Indursky, 1998(a):117). O 

afirmado por Indursky me leva a retomar uma observação de Gadet & Pêcheux (1984): ainda 

que a Lingüística não tenha que se ocupar com o inconsciente, pode, ao menos, localizar os 

pontos em que, na língua, o sujeito tem que se considerar um sujeito desejante (op.cit., 

p.161). 

Em texto distinto, Pêcheux (1999(b):148) ressalta que o traço comum à ideologia e ao 

inconsciente é o fato de eles operarem ocultando sua própria existência, produzindo uma 

rede de verdades “subjetivas” evidentes;  “subjetivas” significa não “que afetam o sujeito”, 

mas “em que o sujeito se constitui”.  
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Diante do exposto, finalizo esta seção, afirmando, com Maldidier (1992:18), que a AD 

se apresenta como uma problemática que, por um processo, no limite, infinito, convida a 

construir objetos discursivos numa tríplice tensão entre a sistematicidade da língua, a 

historicidade e a interdiscursividade e que, nessa trajetória, o discurso resiste à subjetivação. 

É essa concepção teórica que assumo na análise e como, em AD, a noção de sujeito 

imbrica-se com as de interpretação e sentido, é delas que trato na seção seguinte. 

 

Seção II - Sobre interpretação e sentido 

 

A AD, teoria semântica, que busca explicar como os sentidos são produzidos na e pela 

materialidade da língua, trabalha as noções de interpretação e de sentido como intimamente 

relacionadas. Recorro, de início, a dois questionamentos realizados por Pêcheux 

(1990(b):317-18), quais sejam: 1º) se a análise de discurso se quer uma (nova) maneira de 

‘ler’ as materialidades escritas e orais, que relação nova ela deve construir entre a leitura, a 

interlocução, a memória13 e o pensamento?; 2º) o que é interpretação nesse processo?  

                                                           
13 A noção de "memória discursiva", introduzida na teoria da AD por Courtine (1981(b):49-53), é distinta da 
memorização psicológica, ou seja: "memória discursiva" é entendida no sentido de que toda a produção 
discursiva acontece numa conjuntura dada e coloca em movimento formulações anteriores já enunciadas. 
Courtine encontra em Foucault (1972) a sustentação para a noção de "memória discursiva". Segundo Foucault 
(op. cit.), a configuração de um campo enunciativo comporta também formas de coexistência. Estas delineiam 
inicialmente um campo de presença (...todos os enunciados já formulados alhures e que são retomados em um 
discurso a título de verdade admitida, de descrição exata, de raciocínio fundado ou de pressuposto 
necessário;(...) também os que são criticados, discutidos e julgados, e os que são rejeitados ou excluídos);(...) 
distinto desse campo de presença, podemos descrever um campo de concomitância (trata-se então dos 
enunciados que concernem a domínios de objetos inteiramente diferentes e que pertencem a tipos de discurso 
totalmente diversos, mas que atuam entre os enunciados estudados seja porque servem de confirmação 
analógica, seja porque servem de princípio geral e de premissas aceitas para um raciocínio(...). Finalmente, o 
campo enunciativo comporta o que se poderia chamar domínio de memória (trata-se dos enunciados que não 
são mais nem admitidos nem discutidos, que não definem mais, em conseqüência, nem um corpo de verdades 
nem um domínio de validade, mas em relação aos quais se estabelecem laços de filiação, gênese, 
transformação, continuidade e descontinuidade histórica) (op. cit.,p.72-73). Pêcheux (1999(a):49-57), do 
mesmo modo que Courtine, salienta que a memória que interessa para a AD não é a “memória individual”, mas 
aquela que entrecruza os sentidos da memória mística, da memória social, inscrita em práticas e da memória 
construída do historiador. A memória discursiva seria aquilo que, face a um texto que surge como acontecimento 
a ler, vem restabelecer os pré-construídos, os elementos citados e relatados, os discursos transversos, etc. de que 
sua leitura necessita: a condição do legível em relação ao próprio legível. Segundo suas próprias palavras, uma 
memória não poderia ser concebida como uma esfera plena, cujas bordas seriam transcendentais históricos e 
cujo conteúdo seria um sentido homogêneo, acumulado ao modo de um reservatório: é necessariamente um 
espaço móvel de divisões, de disjunções, de deslocamentos e de retomadas, de conflitos de regularização(...).Um 
espaço de desdobramentos, réplicas, polêmicas e contra-discursos (op.cit.,p.56).  
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Essas questões serão desenvolvidas, neste tópico, procurando entender como 

interpretação e sentido relacionam-se entre si, como essas noções são perpassadas pela 

ideologia e o que isso tem a ver com o sujeito da AD. Orlandi (1990:36) escreve que, na 

perspectiva do discurso, a ideologia não é dissimulação, mas interpretação do sentido (em 

uma direção). O homem, na sua relação com a realidade natural e social, obriga-se a 

interpretar e essa interpretação não é qualquer uma, pois é sempre regida por condições de 

produção de sentidos específicos e determinados na história da sociedade. Um dos princípios 

básicos do funcionamento da ideologia, na AD, aparece nessa injunção a uma interpretação 

que se apresenta sempre como a interpretação – não há interpretação sem ideologia, nem 

sentido sem interpretação. Tal compreensão muito mais do que o funcionamento da língua, 

leva em conta a posição-sujeito em que se inscreve o sujeito que produz sentidos. 

Pêcheux e Fuchs, em A propósito da Análise Automática do Discurso: Atualização e 

Perspectivas (1975), afirmam que a produção de sentido é indissociável da relação de 

paráfrase discursiva, pois é a partir da relação entre seqüências discursivas pertencentes a uma 

mesma família parafrástica que se constitui a ‘matriz de sentido’ - é no interior desta família 

parafrástica que se constitui o efeito de sentido.  

Pêcheux, em Semântica e Discurso (1988:153-263), também afirma que o sentido não é 

dado a priori, não preexiste, não é predeterminado por propriedades lingüísticas, mas 

determinado pelas posições ideológicas que estão em jogo no processo sócio-histórico, no 

interior da FD - o espaço de reformulação-paráfrase que caracteriza uma formação 

discursiva dada, aparece como o lugar de constituição do sentido, e o processo de metáfora 

(sócio-histórico) serve como fundamento da “apresentação” de objetos para sujeitos, e não 

como uma simples forma de falar que viria secundariamente a se desenvolver com base em 

um sentido primeiro, não-metafórico, para o qual o objeto seria um dado “natural”, 

literalmente pré-social e pré-histórico. Ao explicar a tese: O real existe, necessariamente, 

independentemente do pensamento e fora dele, mas o pensamento depende, necessariamente, 

do real, isto é, não existe fora do real (op. cit. p.255), afirma, na proposição nº 2, que 

um efeito de sentido não preexiste à formação discursiva na qual ele se constitui. 
A produção de sentido é parte integrante da interpelação do indivíduo em sujeito, 
na medida em que, entre outras determinações, o sujeito é ‘produzido como causa 
de si’ na forma-sujeito do discurso, sob o efeito do interdiscurso (op. cit. p.261). 

Em relação a esse efeito do interdiscurso dois elementos merecem destaque: o pré-

construído e o discurso-transverso. Segundo Pêcheux (1988:99-102), pré-construído é um 

termo proposto por P. Henry para designar aquilo que remete a uma construção anterior e 

exterior, mas sempre independente, em oposição ao que é construído pelo enunciado. Trata-se 
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de uma relação dissimétrica entre dois domínios do pensamento - um elemento de um domínio 

irrompe num elemento do outro, sob a forma do que chamamos “pré-construído”. A 

característica essencial do pré-construído é a separação entre o pensamento e o objeto do 

pensamento, com a pré-existência deste último - o real existe, independente do pensamento. O 

pré-construído é apresentado como o “sempre-já-aí” da interpelação ideológica que impõe a 

“realidade” e seu “sentido”, sob a forma de universalidade (mundo das coisas). 

O discurso transverso provém do interdiscurso e, em regra, “aparece", mas não está 

presente na fala do sujeito enunciador do discurso. É implícito na fala desse sujeito, mas 

explícito no discurso de origem. É um discurso assertado em outro discurso e importado como 

pré-construído – um elemento irrompe no enunciado do sujeito do discurso como se tivesse 

sido pensado “antes, em outro lugar, independentemente” (Pêcheux, 1988:156). Em suma, é 

uma espécie de “presença-ausente”, efeito da não linearidade e da dispersão da FD e acontece, 

como enunciado, no cruzamento de discursos. Esse tipo de funcionamento discursivo tanto 

pode ocorrer entre discursos inscritos em FDs distintas, como no interior de uma mesma FD, 

entre posições de sujeito que divergem ou se diferenciam entre si. 

A não linearidade do discurso e a dispersão do sujeito no interior da FD, no meu modo 

de entender, têm implicações com o processo de identificação política do sujeito enunciador 

do DL e com a forma como esse sujeito se representa ao longo do espaço-tempo em análise. 

Acredito que, no caso do DL, os diferentes acontecimentos históricos, ocorridos durante o 

percurso de tempo delimitado para a pesquisa fazem com que enunciados oriundos do 

interdiscurso, sob a forma de discursos transversos, reelaborem a discursividade da posição-

sujeito em que o DL está inscrito, reorganizando, por conseguinte, a discursividade da FD. E 

essa movimentação do discurso vai determinar, no referido processo, a elaboração de novos 

sentidos, transformações, sentidos que deslizam, que se ressignificam, resultando em um 

processo discursivo fortemente marcado pela heterogeneidade.  

No caso em análise, acredito que a interpelação do indivíduo em sujeito enunciador do 

discurso se realiza, portanto, pela identificação do sujeito tanto com a formação discursiva 

que o domina, como com a posição-sujeito em que está inscrito. É isso que permite entender 

que o sentido é produzido como evidência pelo sujeito. É justamente esse processo de 

identificação do sujeito enunciador do DL que quero analisar, tentando compreender o que 

interfere nesse processo e que efeitos de sentido são produzidos pelo discurso no espaço-

tempo recortado para a análise. 
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Pêcheux (1988:262-64) recorre a formulações de Lacan, em especial, quando este se 

refere à metáfora, dizendo que “uma palavra por outra, essa é a fórmula da metáfora. A 

metáfora se localiza no ponto preciso em que o sentido se produz no non-sens”’. Tendo essas 

afirmações como suporte, o autor chama a atenção para o fato de que, em AD, uma palavra, 

uma expressão ou uma proposição não tem um sentido que lhe seja próprio, preso a sua 

literalidade; nem, sentidos deriváveis a partir dessa literalidade. As palavras, expressões ou 

proposições revestem-se de um sentido. O sentido não é predeterminado por propriedades da 

língua; os elementos significantes não são, em si, dotados de sentido ou sentidos, antes de ter 

um sentido. 

O sentido existe exclusivamente nas relações de metáfora (realizadas em efeitos de 

substituição, paráfrases, formações de sinônimos), das quais certa formação discursiva vem a 

ser historicamente o lugar mais ou menos provisório: as palavras, expressões e proposições 

recebem seus sentidos da formação discursiva à qual pertencem. Simultaneamente, a 

transparência do sentido que se constitui em uma formação discursiva mascara a dependência 

desta última em relação ao interdiscurso, pois nenhuma FD, por ser o lugar de realização da 

transferência, poderia ser a causa, porque o sentido não se engendra a si próprio, mas “se 

produz no non-sens”. Na verdade, a metáfora constitutiva do sentido é sempre determinada 

por uma região do interdiscurso, que não intervém jamais como uma globalidade, como um 

todo. Segundo suas palavras: 

Os significantes aparecem não como as peças de um jogo simbólico eterno que os 
determinaria, mas como aquilo que foi “sempre já” desprendido de um sentido: 
não há naturalidade do significante; o que cai, enquanto significante verbal, no 
domínio do inconsciente está “sempre-já” desligado de uma formação discursiva 
que lhe fornece seu sentido, a ser perdido no non-sens do significante (1988:176). 

Pêcheux (1990 (c)) salienta que um discurso deve ser analisado a partir da rede de 

memória e do trajeto social em que tem origem, mas que é preciso considerar a possibilidade 

de desestruturação-reestruturação dessa rede e desse trajeto. Em seus próprios termos: 

Todo o discurso é o índice potencial de uma agitação nas filiações sociohistóricas 
de identificação, na medida em que ele se constitui ao mesmo tempo um efeito 
dessas filiações e um trabalho (mais ou menos consciente, deliberado, construído 
ou não, mas de todo modo atravessado pelas determinações inconscientes) de 
deslocamento no seu espaço: não há identificação plenamente bem sucedida 
(p.56). 

Conforme o autor (1990(c):54), a interpretação é possível porque há o outro nas 

sociedades e na história. É com esse outro que se estabelece uma relação de ligação, de 

identificação ou de transferência que possibilita a interpretação. É nesse sentido que o 

interdiscurso funciona como exterioridade, ou seja, como o “lugar” do outro. Essa relação 

permite que as filiações históricas possam se organizar em memórias e as relações sociais em  
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redes de significantes. 

É possível entender, a partir do que escreve Pêcheux, que ao analista de discurso cabe 

realizar descrições regulares de montagens discursivas14 para detectar os momentos de 

interpretações enquanto atos que surgem como tomadas de posição, reconhecidas como tais, 

isto é, como efeitos de identificação assumidos e não negados (1990(c):57). São essas 

tomadas de posições do sujeito, enquanto gestos de interpretação, por sua vez já marcados 

pela história e pela ideologia, que me permitem, na análise, compreender como um sujeito 

enunciador que, de início (efeito de), se dizia apolítico, ao longo do discurso, vai construir seu 

processo de identificação com uma FD altamente atravessada pelo político, não como lugar de 

consenso, mas como espaço constitutivo das relações de poder e, por conseguinte, do próprio 

sujeito. 

Segundo Orlandi (1996:45-78), como já registrado, é preciso considerar que a língua 

significa porque a história intervém. Interpretar, portanto, não consiste em um gesto de 

decodificação, de liberdade ou de apreensão do sentido; é um sujeito social e histórico que 

interpreta, daí a determinação da interpretação; esta não pode ser qualquer uma e não é 

igualmente distribuída na formação social. O gesto de interpretação é o lugar em que se tem a 

relação do sujeito com a língua. Esta é a marca da ‘subjetivação’, o traço da relação da 

língua com a exterioridade. 

Nas palavras da autora: 

...ultrapassando a organização (regra e sistematicidade), podemos chegar à ordem 
(funcionamento, falha) da língua e da história (equívoco, interpretação), ao 
mesmo tempo em que não pensamos a unidade em relação à variedade 
(organização), mas como referida à posição do sujeito (descentramento). (...) ao 
contrário da completude do sistema (abstrato), a ordem significante é capaz de 
equívoco, de deslize, de falha, sem perder seu caráter de unidade, de totalidade 
(1996: 47-48). 

Ainda segundo essa autora (1999:31-54), pode-se afirmar que o sentido é interpretação. 

Esta, por sua vez, é entendida como uma prática do sujeito que não descobre sentidos já-

dados, pois os produz, daí a presença da ideologia15. O dizer não é  propriedade  particular;  as 

palavras significam pela história e pela língua - o dito em outro lugar também significa nas 

nossas palavras. Assim, o sujeito pensa que sabe o que diz, mas não tem acesso ou controle 

                                                           
14 Orlandi (1999:63) explica que a construção de montagens discursivas deve obedecer a critérios decorrentes de 
princípios teóricos da AD, que face aos objetivos da análise, permitam chegar à compreensão de como um 
discurso funciona produzindo (efeitos de) sentidos. 
15 Segundo Orlandi (1990:35-36) a interpretação é ideológica porque determina o sentido (não o “oculta”, nem se 
“afasta” dele), definindo-se, na determinação do sentido, como o processo de produção de um imaginário, isto é, 
como a produção de uma interpretação particular que aparece como a interpretação necessária (grifo meu). 
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sobre o modo pelo qual os sentidos se constituem nele, pois todo o dizer se encontra na 

confluência de dois eixos: o da memória (constituição) e o da atualidade (formulação) que, 

sob o meu ponto de vista, renomeiam os eixos da repetição e da comemoração, tratados por 

Courtine (1981/1982). De qualquer forma, é nesse jogo que as palavras se revestem de 

sentidos. As palavras falam com outras palavras. Toda a palavra é sempre parte de um 

discurso. E todo discurso se delineia na relação com outros discursos: dizeres presentes e 

dizeres que se alojam na memória. 

O interdiscurso - a memória discursiva - sustenta o dizer em uma estratificação de 

formulações já feitas, mas esquecidas e que vão construindo uma história de sentidos. É sobre 

essa memória que o sujeito não detém o controle, que os sentidos se constroem, dando-lhe a 

impressão de saber do que está falando. Aí se forma a ilusão do sujeito ser a origem do que 

diz. A autora acentua, ainda, que esse apagamento é necessário para que o sujeito se 

estabeleça num lugar possível no movimento da identidade e dos sentidos: eles não retornam 

apenas, eles se projetam em outros sentidos, constituindo outras possibilidades dos sujeitos 

se subjetivarem. 

Reitero aqui, conforme Orlandi (1999:59-65), que, em AD, não se procura o sentido 

verdadeiro, mas o efeito de sentido produzido pela materialidade lingüística e histórica. 

Diante disso, meu interesse não é acompanhar o discurso de Lula na sua linearidade 

lingüística para entender o que ele diz, nem como ele diz; meu interesse é, levando em conta 

as condições de produção do referido discurso e os gestos de interpretação desse sujeito, em 

diferentes condições de produção, analisar o funcionamento do DL para compreender os 

efeitos de sentido que são produzidos; ao analista de discurso, conforme Orlandi (1999:61) 

não cabe interpretar, mas trabalhar (n)os limites da interpretação, tendo, no entanto, presente 

que sua interpretação é gesto, portanto, também ela é marcada pela história e pela ideologia. 

Rodriguez (1998:47-58), ao tratar dessa mesma questão, escreve que a noção de 

interpretação mobiliza diretamente uma definição do papel do sujeito na constituição dos 

sentidos. Em AD, os sentidos são constituídos por sujeitos inscritos numa história, num 

processo simbólico duplamente afetado pelo inconsciente e pela ideologia, daí se poder 

compreender que, apesar de o papel do sujeito ser determinante na constituição dos sentidos, 

esse processo escapa ao seu controle consciente e às suas intenções. Assim, segundo essa 

autora, pensar na produção de sentidos como um processo simbólico (inconsciente) de 

produção de interpretações do real e do próprio sujeito, determinado por condições históricas 
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(ideológicas) específicas, significa pensar que os sentidos podem mudar, pois as sociedades 

podem ser outras e as políticas são contingentes.  

A pesquisa que me proponho a realizar leva em conta o até aqui exposto e está atenta 

para o fato de que o sujeito, ao enunciar, interpreta e que o analista, trabalhando no entremeio 

da descrição com a interpretação, ao descrever gestos de interpretação, deve procurar fazê-lo 

da forma menos subjetiva possível, tendo, no entanto, presente que uma interpretação não é 

neutra e que outra(s) sempre é(são) possível(is). 

Encerrando este capítulo, reitero que as noções teóricas até aqui apresentadas, no meu 

modo de entender, têm a ver com o todo da análise que realizo nesta tese. Estão nesse lugar 

apenas como uma questão metodológica, mas isso não significa que não retornem no percurso 

do texto. Outras noções teóricas serão abordadas pontualmente quando se fizerem necessárias. 

A seguir, no segundo capítulo, trato da passagem do dispositivo teórico ao dispositivo 

analítico. 
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SEGUNDO CAPÍTULO – Do dispositivo teórico ao dispositivo analítico16 

 

...sobre o discurso como estrutura e acontecimento, imagino 
vários caminhos muito diferentes... 

Michel Pêcheux 
 

Seção I - Considerações primeiras  

 

Levando em conta a teoria da AD, esta pesquisa ocupa-se com o estudo do 

funcionamento do discurso de Lula (DL), no período compreendido entre 1978/1998. Em 

síntese, meus objetivos centrais são compreender: a constituição de uma formação discursiva 

própria dos saberes e das demandas dos trabalhadores brasileiros; a instauração e a 

configuração histórica e discursiva da posição-sujeito em que se inscreve o DL; a construção 

do processo de identificação política do sujeito enunciador do DL; as diferentes formas de 

representação desse sujeito no discurso. Dizendo diferentemente: em um primeiro momento, 

procuro compreender como se constrói e se configura tanto a FD representativa dos saberes e 

das demandas dos trabalhadores, como a posição-sujeito em que o DL se inscreve; a partir 

disso, em relação à identificação e à representação do sujeito enunciador do DL, busco, ao 

longo do processo discursivo em pauta, compreender como esse sujeito constrói, pelo 

discurso, sua identificação política e como se representa no referido processo discursivo. 

Procuro também compreender em torno de qual eixo central o referido discurso se organiza 

                                                           
16 Em AD, o dispositivo teórico é estabelecido pela teoria do discurso e o dispositivo analítico é construído pelo 
pesquisador. Neste último, contam: a questão formulada; o material coletado (o arquivo); a maneira como foi 
construído o objeto discursivo a partir do corpus constituído; a delimitação e montagem do material de análise; 
as noções que vão ser mobilizadas (...). A partir disso, o analista formula os resultados no batimento entre 
descrição e interpretação e, através da escrita, expõe seus procedimentos, as características do material 
trabalhado, o procedimento descritivo (...), dando, face ao dispositivo analítico, consistência ou não à análise 
(Orlandi, 2001:52). 
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para que eu possa afirmar que, no decorrer desse processo discursivo, que dura vinte anos o 

referido sujeito permanece inscrito em uma mesma posição-sujeito e em uma mesma FD. 

A análise abarca um ciclo de 20 anos do discurso em pauta que registra momentos 

significativos da história brasileira. Denise Paraná, em sua tese de doutorado, afirma essa 

importância: 

...Lutando contra esta maré (dos interessados na manutenção do status quo) e a 
favor de outras marés (daqueles que queriam mudanças no país) Lula traçou uma 
trajetória imbricada de tal modo à história recente do país que tornou-se 
impossível estudá-la sem citar seu personagem (1996:25).  

Justifico o porquê da decisão em favor desse espaço-tempo delimitado para a pesquisa: 

embora a vida sindical de Lula tenha tido início em 1969, foi, sem dúvida, o acontecimento 

histórico da “eclosão das greves do ABC paulista” que o projetou no campo sindical e, mais 

tarde, político – por isso, estou tomando 1978, como efeito fundador do discurso de Lula 

(DL)17 . 

O sujeito enunciador do DL, de 1978 a 1998, participou ativamente de vários fatos da 

história brasileira, quer como sindicalista, quer como político, dentre outros: das greves do 

ABC paulista; da fundação do Partido dos Trabalhadores (PT); da fundação da Central Única 

de Trabalhadores (CUT); do movimento pelas “Diretas já”; da Assembléia Nacional 

Constituinte (como deputado federal); de três campanhas como candidato à Presidência do 

País –1989 / 94  e 98. O período referido foi palco de diferentes relações interlocutivas e abre-

se, portanto, como possibilidade de compreensão do processo de identificação e de 

representação política do sujeito enunciador do DL.   

Estabelecidas as considerações acima, explicito, a seguir, como, em AD, são tratadas as 

questões referentes ao arquivo, ao corpus e à construção de uma metodologia, própria a 

atender os objetivos da pesquisa. 

 

 

 

                                                           
17 Orlandi (1993(a):7-25) afirma que o discurso fundador não se apresenta como já definido, mas como uma 
categoria do analista a ser delimitada pelo próprio exercício de análise dos fatos que o constituem, observada sua 
relevância teórica. Os discursos fundadores são discursos que funcionam como referência, mas também fundam 
novos sentidos - instauram uma nova ordem de sentidos. O que os caracteriza como fundador é que criam uma 
nova tradição, ressignificam o “antes” e instauram uma nova memória: o sentido anterior é desautorizado; 
instaura-se uma nova “tradição” de sentidos, servindo-se do sentido já-lá para através de rudimentos, instaurar a 
ruptura. O efeito é o reconhecimento e o diferente. 
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Seção II - O arquivo, o corpus e a construção da metodologia 

 

Importa salientar que, na perspectiva teórica da AD, as noções de arquivo, de corpus e 

de metodologia são concebidas de forma estreitamente relacionadas. Corpus e metodologia 

constituem-se já como momentos de análise. A metodologia utilizada na pesquisa resulta da 

reflexão (análise) realizada sobre o corpus. A cada movimento de análise, recuperam-se 

aspectos teóricos que são confrontados com os procedimentos de análise em questão. Nesta 

perspectiva, não se tem um modelo de análise estabelecido a priori que se adapte 

automaticamente a todo e qualquer discurso. Na ordem do discurso, leva-se em consideração 

o real da língua no qual a organização da mesma tem lugar para o possível e para o 

impossível; na ordem da história, leva-se em conta o real da história, isto é, a contradição 

como inerente à organização social - trabalha-se com dados, tomados como fatos e com 

documentos, tomados como monumentos, havendo, no entanto, lugar para a descrição do 

funcionamento do discurso18. 

Segundo Orlandi (1998(a):12-15), a construção do corpus e da análise andam juntas, 

são simultâneas. Nunca se está diante de um corpus inaugural, mas sempre em construção; 

sua constituição já é análise - é pelos procedimentos analíticos que se pode dizer o que faz e o 

que não faz parte do corpus. É só quando a análise é finalizada e registrada, sob forma de 

escrita, que a mesma adquire a organização, podendo, então, serem separados: quadro teórico, 

corpus, análise, resultados. Por isso, a escrita da análise, em AD, tem importância 

fundamental, pois é ela que vai efetivamente fazer a relação entre teoria e prática e dar (ou 

não) consistência aos resultados. E essa escrita, segundo a autora, não é neutra, mas nem por 

isso deixa de se constituir em sua objetividade. Assim, a exaustividade do corpus deve ser 

considerada em relação aos objetivos e à temática, e não em relação ao material lingüístico 

(textos) em si, em sua extensão. Em AD, tampouco trabalha-se com o texto na sua totalidade 

                                                           
18 Orlandi (2001:13) ressalta que o texto, em AD, não é visto como unidade lingüística disponível, preexistente, 
(...), mas em sua forma material, como parte de um processo pelo qual se tem acesso indireto à discursividade. É 
assim que se entende o deslocamento do texto de documento a monumento. Mas, segundo essa autora, não é só 
isso, pois na medida em que a teoria se afasta de Foucault, não cabe mais falar só em monumento, e sim em 
unidade de análise como dispositivo analítico que, na AD, se faz na relação de interpretação com a descrição. 
Pressupondo o lingüístico, há lugar para a descrição que, Foucault, como filósofo, não realizava. 



 36

– são os recortes19 que interessam, os quais colocam em relação diferentes textos, capazes de 

evidenciar propriedades importantes em relação ao tema da pesquisa, na medida em que 

indicam características do processo de significação. Pode-se dizer que, diante de um fato 

discursivo e de um certo objetivo, o analista de discurso constitui o corpus da pesquisa através 

da reflexão teórica sobre os conceitos pertinentes ao objetivo da análise.  

Esta pesquisa elege como campo discursivo de referência20 o campo do político e, a 

partir desse campo, é que foi delimitado como espaço discursivo o discurso de Lula (1978-

1998). Na construção desse espaço, não trabalhei com artigos assinados, tendo em vista 

eventuais participações da assessoria; tomei como critério analisar pronunciamentos, 

entrevistas e declarações, embora reconhecendo que, nesses casos, podem ocorrer alterações 

devidas ao processo de editoração, mas este é um risco que preciso correr.  Definido o espaço-

tempo para a análise, retornei ao arquivo, formado quando da dissertação de mestrado, 

ampliando-o – ampliação essa que teve continuidade no decorrer da pesquisa. Tendo presente 

a concepção de que o corpus se caracteriza como instável e provisório, pois o mesmo está 

sempre em construção (Orlandi:1998(a):15), a construção, desconstrução e (re)construção do 

corpus discursivo desta tese foi uma constante, nos vários movimentos de leitura do arquivo. 

Do projeto de tese à escritura deste texto, na medida em que o processo de leitura (em 

AD, já análise) se verticalizava, fui observando que me interessava compreender como e a 

partir de quando, no Brasil, se poderia falar em uma FD própria dos saberes e das demandas 

dos trabalhadores e como se instaurou, nessa FD, a posição-sujeito na qual o DL se inscreve; 

interessava-me também compreender como o sujeito enunciador do DL se identificava 

                                                           
19 Segundo Orlandi (1984:14): “O recorte é uma unidade discursiva. Por unidade discursiva entendemos 
fragmentos correlacionados de linguagem - e - situação. Assim, um recorte é um fragmento de situação 
discursiva”. Parafraseando a autora, pode-se dizer que o recorte é fruto de um trabalho de construção teórica - 
não é automático, nem predeterminado. Distingue-se da segmentação que visa à relação entre unidades dispostas 
linearmente; o analista de discurso não vê o recorte como linear - é fragmento de discurso. Nos recortes, não há 
passagem automática entre as unidades e o todo que elas constituem, mas através delas chega-se à representação 
das relações textuais referidas às condições em que foram produzidas. É nesse sentido que se apresenta o recorte 
como unidade discursiva. Ainda segundo Orlandi (1998:11): esses recortes, por seu lado, não são o fato do 
analista, mas a relação deste com o material de análise, na detecção dos processos significativos que nele se 
inscrevem. Uma vez detectado um processo significativo relevante para o tema e o objetivo da pesquisa, ele deve 
ser procurado ao longo do corpus, pelos recortes. 
20 Recorro a Maingueneau (1989:116-17) para precisar as noções de universo, campo e espaço discursivo. 
Segundo ele, o universo discursivo é formado pelo conjunto de FDs que coexistem em uma dada conjuntura; o 
campo discursivo é definível como um conjunto de FDs que se encontram em relação de concorrência (aliança, 
confronto, neutralidade aparente, etc.), delimitando-se por uma posição enunciativa em uma dada região do 
universo discursivo; o espaço discursivo delimita um subconjunto do campo discursivo, ligando, pelo menos, 
duas FDs que se supõe manterem relações privilegiadas para a compreensão dos discursos considerados. Esse 
espaço já é definido a partir de uma decisão do analista, em função de seus objetivos de pesquisa. Saliento que 
estabelecer um campo discursivo de referência não significa, automaticamente, delimitar o corpus discursivo.  
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politicamente a essa FD e como nela se representava no discurso. Procurando dar conta de tais 

objetivos, em um primeiro momento, tratei de, metodologicamente, configurar uma FD 

representativa dos saberes e das demandas dos trabalhadores brasileiros (trato disso na seção I 

do quarto capítulo). 

Por outro lado, percebia que a caracterização do discurso de Lula (DL) tinha muito a ver 

com os diferentes acontecimentos (fatos) históricos que marcaram a trajetória discursiva de 

seu sujeito enunciador. Diante disso, metodologicamente, reconheça-se novamente o gesto do 

analista, tomei o acontecimento histórico e enunciativo da “eclosão das greves do ABC 

paulista” como efeito de surgimento de uma nova posição-sujeito na qual o DL se inscreve. É 

através dessa nova posição-sujeito que diferentes sujeitos passam a enunciar. Representativo 

dessa posição-sujeito é o discurso de Lula (DL), entendido como efeito de unidade discursiva 

da mesma. Para além disso, tomei dois outros acontecimentos históricos que, embora não 

gerassem uma reorganização discursiva tão intensa a ponto de instaurar novas posições-

sujeito, reelaboravam os saberes da posição-sujeito em que o discurso em análise estava 

inscrito, interferindo, portanto, não só na reorganização da discursividade dessa posição-

sujeito como da FD como um todo. A noção de acontecimento enunciativo busco em Indursky 

(2002(a)); segundo ela, um acontecimento enunciativo resulta de um acontecimento (fato) 

histórico que, embora não seja marcado por uma ruptura que instaure um novo discurso, 

instaura uma nova posição-sujeito no interior da FD. A instituição e a configuração histórica e 

discursiva dessa posição-sujeito é tratada no quarto capítulo, seção II e respectivos recortes 

discursivos. 

Amadurecida a idéia de que minha inquietação era com o processo de construção da 

identificação política do sujeito enunciador do DL e com a forma de representação desse 

sujeito, retornei, então, ao arquivo e a um banco de seqüências discursivas de referência, já 

organizado, colocando-as em ordem cronológica. Isso me possibilitou uma percepção mais 

aguçada de como o sujeito enunciador do DL se construía e se representava, ao longo do 

processo discursivo em análise. Nesse momento da análise, não restava mais dúvida de que as 

questões ligadas ao processo de identificação política e à representação do sujeito político 

marcavam fortemente o DL. Diante dessa constatação, optei por mapear o referido discurso 

em torno das diferentes formas através das quais o sujeito enunciador desse discurso se 

construía e se representava politicamente. Nesta etapa da pesquisa, percebi que, no decorrer 

do processo discursivo, o sujeito enunciador do DL ora se representava por “eu” coexistindo 
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com o “nós” e com “o Lula”; ora, por “nós”; ora por “o Lula”. E mais: em grande número de 

sdr(s), registrei funcionamentos discursivos nos quais o “eu”, o “nós” e “o Lula” coexistiam. 

Enfim, essas formas de representação do sujeito no DL instigaram-me a analisar seu 

funcionamento discursivo. Tracei, então, como “norte”, os seguintes objetivos: configurar 

metodologicamente a FD representativa dos saberes e das demandas dos trabalhadores 

brasileiros; entender o acontecimento histórico e enunciativo que instaura a posição-sujeito 

em que o DL se inscreve, bem como a configuração histórica e discursiva dessa posição-

sujeito, ao longo do espaço-tempo em análise; compreender, pelo viés do discurso, como se 

dá a construção do processo de identificação política do sujeito enunciador desse discurso; 

investigar em torno de qual eixo condutor o DL está organizado; por fim, compreender 

diferentes formas de representação do sujeito enunciador do discurso. 

Assim, analiso como se dá o processo de identificação e de representação política desse 

sujeito e que efeitos de sentido são aí produzidos, pois reconhecendo a heterogeneidade da FD 

em que o DL está inscrito, quer pelas relações estabelecidas entre diferentes FDs, quer pelas 

relações internas, próprias da FD em que o discurso de Lula se inscreve, passei a crer em uma  

posição-sujeito também heterogênea, e em um sujeito enunciador disperso, tanto por se 

representar através de distintas formas, como por enunciar a partir de diferentes condições 

discursivas, ao longo do processo discursivo em pauta. 

Os objetivos explicitados acima têm estreita relação com as questões norteadoras 

apresentadas na introdução desta tese e remetem tanto aos estudos de Pêcheux (1998) como 

aos de Courtine (1982:244-49), nos quais afirmam que uma FD não tem fronteiras 

categóricas, pois as mesmas são fundamentalmente instáveis, não consistindo em um limite 

traçado de uma vez por todas, separando um interior e um exterior do saber. Os referidos 

objetivos remetem também a um outro texto de Pêcheux no qual, ao tratar novamente do 

assunto, salienta que a Análise de Discurso trabalha, entendendo que 

... todo o enunciado é intrinsecamente suscetível de tornar-se outro, diferente de si 
mesmo, se deslocar discursivamente de seu sentido para derivar para um outro. 
(...) todo o enunciado, toda a seqüência de enunciados é, pois, lingüisticamente 
descritível como uma série (léxico-sintaticamente determinada) de pontos de 
deriva possíveis, oferecendo lugar à interpretação (1990(c):53). 

Meu interesse é, a partir do afirmado por Pêcheux, estabelecer o entrecruzamento do 

acontecimento com a estrutura (op.cit.,p.18-19) para compreender o funcionamento 

discursivo do DL. Mais precisamente, entendo que um acontecimento histórico deve ser 

considerado enquanto exterioridade constitutiva. Não se trata de uma soma entre o 

acontecimento e a estrutura, e sim do entrecruzamento, da imbricação do real da língua (a 
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língua com lugar para o possível e para o impossível) com o real da história (a contradição). 

Assim, em AD, língua é entendida como elemento de base material para que o discurso 

ocorra, mas heterogênea, não estável, não transparente, não previsível, não fechada e, 

portanto, com autonomia relativa. Essa concepção de língua, combinada/associada à 

materialidade histórico-social do discurso é o que possibilita compreender o funcionamento 

do discurso e os efeitos de sentido que o mesmo provoca.  

Retomando o entendimento que estou tendo de acontecimento histórico, saliento que, 

embora tenha me inspirado em Dorneles (1998:10-12) para estabelecer a distinção entre 

acontecimento, tomado como fato histórico e acontecimento discursivo, faço isso de maneira 

distinta daquela que ela o fez21. Parto do princípio de que o que interessa à AD não é o 

acontecimento em si, o  evento empírico, mas este, tomado enquanto fato histórico, resultado 

de uma interpretação – o fato histórico como afirma Le Goff (1996:11) já é uma construção 

que atesta a história como prática social – a história não é neutra. Reconheço, no entanto, da 

mesma forma que o faz Dorneles (op.cit.), que um acontecimento em si, pode ocorrer 

independentemente do sujeito, mas que só se torna fato histórico quando por ele simbolizado. 

Acredito, também, que acontecimentos em si, mesmo que negligenciados pelos historiadores, 

como afirma Le Goff (op.cit.,p.11), na perspectiva da AD, são entendidos no sentido de que 

essa negligência é também ela resultado de um gesto interpretativo, pois o recalque ou o 

silêncio também são significativos. De qualquer forma, nesta tese, o acontecimento em si, 

tomado como fato histórico, é o que concebo como acontecimento histórico, o qual será 

discursivizado por diferentes posições de sujeito. Assim, um acontecimento histórico já é 

resultado de uma discursividade anterior; o acontecimento em si é da ordem do real; o 

acontecimento histórico é da ordem da realidade – é resultado de uma construção discursiva, 

criada a partir do real; a realidade está para uma verdade, como elemento passível de 

observação; talvez se possa pensar o acontecimento histórico como algo pontual, capaz de 

gerar múltiplas discursividades. As noções teóricas de acontecimento histórico, 

acontecimento discursivo e acontecimento enunciativo voltam a ser tratadas no quarto 

capítulo. Na seqüência deste texto, apresento o terceiro capítulo que, como já explicitado na 

introdução, trata da natureza do campo discursivo – o campo do político. 

                                                           
21 Dorneles (op. cit.) distingue: a) acontecimento como evento que produz um fato físico, sócio-histórico; b) 
acontecimento discursivo como processo; c) acontecimento como fato discursivo. 
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TERCEIRO CAPÍTULO - Sobre a natureza do campo discursivo 

...O político é, subjetivamente, uma fonte contínua de tédio 
e/ou de gozo; é além disso e de fato, por seus transbordamentos e 
suas máscaras, um espaço obstinadamente polissêmico, lugar 
privilegiado de  interpretação... 

Roland Barthes 

 
Seção I – A política, o político e a cena de representação do político 

 

Este capítulo tem como objetivo central compreender a natureza do campo discursivo de 

referência em que o discurso em análise se situa - o campo do político. Particularmente, trato, 

na tese, de um processo discursivo representativo das relações de força presentes em dois 

campos: o da política sindical e o da política partidária.  

De início, ressalto que o interesse, neste capítulo, não é o de buscar tipologizar o 

discurso em análise, pois tendo presente que cada discurso tem um funcionamento discursivo 

que lhe é peculiar, acredito que o mais importante é pensar esse funcionamento, sem cair no 

engodo de uma tipologização ou de uma categorização pura e simples. Saliento que, em AD, 

não se concebem características pré-determinadas (cristalizadas) que sirvam para todo e 

qualquer discurso, pois algumas características são próprias de um e não de outro(s). Uma 

característica, que talvez possa ser constante no funcionamento de um discurso do campo do 

político, é o caráter polêmico de feição marcadamente persuasiva, mas, mesmo em relação a 

isso, não há garantias de que sempre funcione assim – cada discurso e, até mesmo, cada 

situação discursiva, reveste-se de características e funcionamento próprios. Assim, a priori, 

não se pode caracterizar um discurso como sendo, em si,  político.  

Para atender o objetivo que me propus desenvolver neste capítulo, empreendo uma 

trajetória teórica que me ajuda a explicitar como a política, o político e a cena de 

representação do político são concebidos teoricamente. Para tanto, a seguir, abordo a questão 
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a partir de alguns autores, que julgo significativos para tal discussão. 

Na antigüidade grega, Aristóteles (1985:13-16) referia-se à política como sendo a 

ciência da felicidade humana. Ciência que ele subdividia da seguinte maneira: uma parte ele 

denominava de ética (que estudaria o que era a felicidade); a outra parte estudaria como obter 

a felicidade (esse seria o assunto da política). Nesse sentido, a política era considerada uma 

ciência prática porque levava à demonstração de que a felicidade não consistia no resultado 

das ações, mas era, em si mesma, uma certa maneira de agir – a vida de um homem seria, 

então, o resultado do meio (dos costumes, das leis e das instituições adotadas pela 

comunidade a que ele pertencesse). O objetivo da política seria descobrir a maneira de viver 

que levasse à felicidade e à forma de governo e às instituições sociais capazes de garanti-la.  

No capítulo I (op. cit.), está escrito que o homem é, por natureza, um ser social e que, 

também por natureza, faz parte da cidade (polis) – um homem que não fizesse parte da cidade 

poderia ser comparado a uma peça isolada do jogo. (...) o homem muito mais que a abelha ou 

outro animal gregário, é um animal social (...). O homem é o único entre os animais que tem 

o dom da fala. Esta tem a finalidade de indicar o conveniente e o nocivo, e, portanto, também 

o justo e o injusto. (...) somente o homem tem o sentimento do bem e do mal, do justo e do 

injusto e de outras qualidades morais, e é a comunidade de seres com tal sentimento que 

constitui a família e a cidade. Mais: a cidade tem precedência sobre a família e sobre cada 

um individualmente, pois o todo deve, necessariamente, ter precedência sobre as partes – a 

cidade tem precedência, por natureza, sobre o indivíduo - o indivíduo isoladamente não é 

auto-suficiente. Por natureza, os homens têm o impulso para participar de tal comunidade. 

Deslocando o pensamento de Aristóteles à contemporaneidade, poder-se-ia dizer que se, 

como escrito acima, o essencial, para Aristóteles, é o homem ser o único detentor da palavra 

(do logos) e ter disposição para o social, o essencial, para Arendt (1983), é o homem ser 

capaz da ação que se efetiva pelo discurso e, ao mesmo tempo, ambos (ação e discurso) 

serem constitutivos do espaço público (da esfera pública). Recorro, então, a essa autora, com 

o objetivo de compreender como ela concebe a ação e o discurso, bem como de compreender 

como se constrói a esfera pública e o que nela está em jogo. 

Arendt (1983:15-17), uma pensadora do político, na obra A Condição Humana, 

distingue três atividades humanas fundamentais: labor, trabalho e ação. O primeiro é a 

atividade que corresponde ao processo biológico do corpo humano – a condição humana do 

labor  é  a  própria  vida;  o  trabalho  é  a  atividade  correspondente ao artefato/fabricação da  
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existência humana; a ação é a única atividade que se exerce diretamente entre os homens sem 

a mediação das coisas ou da matéria e corresponde à condição humana da pluralidade - ao 

fato de que homens, e não o Homem, vivem na terra e habitam o mundo. Todos os aspectos da 

condição humana têm alguma relação com a política; mas a pluralidade é especificamente a 

condição – não apenas a conditio sine qua non, mas a conditio per quam – de toda a vida 

política. Assim, a ação é a condição distintiva da condição humana – é a atividade política 

por excelência22.  

No cap. V (p.188), quando, em especial, trata da ação, escreve que a pluralidade 

humana, condição básica da ação e do discurso, tem o duplo aspecto de igualdade e de 

diferença. Se não fossem iguais, os homens seriam incapazes de compreenderem-se entre si 

(...). Se não fossem diferentes (...), os homens não precisariam do discurso ou da ação para se 

fazerem entender.  

Para Arendt, o fato de os homens serem diferentes entre si é que os faz se manifestarem, 

no plano da atividade política, através do discurso e da ação; mas, tanto discurso quanto ação 

só fazem sentido se levada em conta a pluralidade, a interação entre sujeitos - a ação só 

significa quando acompanhada pelo discurso, pois nenhuma atividade humana precisa tanto 

do discurso quanto a ação.  

A autora (op. cit.) explica: embora a alteridade seja um aspecto importante da 

pluralidade, ser diferente não equivale a ser outro. No homem, a alteridade, que ele tem em 

comum com tudo o que existe, e a distinção, que ele partilha com tudo o que vive, tornam-se 

singularidade, e a pluralidade humana é a paradoxal pluralidade de seres singulares. Essa 

distinção singular vem à tona no discurso e na ação. É através deles que os homens podem se 

distinguir, ao invés de permanecerem apenas diferentes; a ação e o discurso são os modos 

pelos quais os seres humanos se manifestam uns aos outros, não como meros objetos físicos, 

mas como homens. A vida sem discurso e sem ação está literalmente morta para o mundo - 

deixa de ser uma vida humana, uma vez que já não é vivida entre os homens (p.189). Segundo 

ela, é com palavras e atos que o homem se insere no mundo humano e essa inserção não lhe é 

imposta pela necessidade, como o labor, nem se rege pela utilidade, como o trabalho. A ação 

                                                           
22 Condição humana não é o mesmo que natureza humana. O labor assegura não apenas a sobrevivência do 
indivíduo, mas a vida da espécie; o trabalho e seu produto, o artefato humano empresta certa permanência e 
durabilidade à futilidade da vida mortal ao caráter efêmero do tempo humano. A ação, na medida em que se 
empenha em fundar e preservar corpos políticos, cria a condição para a lembrança, ou seja, para a história (op. 
cit., p.16-17). 



 43

pode ser estimulada, mas nunca condicionada, pela presença dos outros em cuja companhia se 

deseja estar. 

O discurso, por sua vez, é constitutivo da ação - sem o discurso, a ação deixaria de ser 

ação. É através do discurso sobre as questões do mundo em comum que a ação assume caráter 

político específico, que se manifesta no espaço público (esfera pública). Esse espaço, essa 

cena pública, resulta justamente da pluralidade – da ação em conjunto, constitutiva do 

próprio espaço público. Na ação e no discurso, os homens mostram quem são, revelam 

ativamente suas identidades pessoais e singulares, e assim se apresentam ao mundo humano, 

através da cena pública que nunca é consensual, pois tem espaço para o dissenso (op. cit., 

p.188-93). 

Em texto distinto, ao abordar o tema da desobediência civil23, Arendt (1973) reitera: a 

esfera pública é fundamental porque preserva a possibilidade do dissenso. Na medida em que 

os homens se encontram, discutem e agem em conjunto, a divergência, a diferença é algo 

comum e inevitável. Na perspectiva da autora, mesmo quando, por vontade da maioria, opte-

se por um determinado percurso, o dissenso é respeitado. Isso possibilita entender que Arendt 

coloca em jogo a própria noção de poder. Para a autora (1983:212), a idéia de poder, 

diferentemente de uma teoria consensualista, liga-se a um lugar vazio (um potencial de poder) 

que se manifesta sempre que os homens se associam, discutem e deliberam em conjunto – o 

poder não pertence a ninguém, é resultado da interação entre os homens; o poder passa a 

existir entre os homens quando eles agem juntos, e desaparece no instante em que eles se 

dispersam.  

A noção de dissenso de Arendt me permite compreender que o pensamento de Rancière 

(1996), em especial, quando ele trata da política a partir da noção de desentendimento, está 

muito próximo do pensamento de Arendt. Rancière (op.cit.,p.11-13) escreve que 

desentendimento pode ser tomado como um tipo determinado de situação de tomada da 

palavra: aquela em que um dos interlocutores, ao mesmo tempo, entende e não entende o que 

                                                           
23 “Desobediência Civil” é um texto escrito em 1969 e publicado no Brasil no livro Crises da República, 
Perspectiva, 1973. Arendt, referindo-se ao estatuto da desobediência civil, escreve que o bom cidadão é julgado 
não por suas virtudes morais, mas pelas virtudes políticas, pela capacidade de se desprender do auto-interesse e 
de ocupar-se com o mundo comum; é a pluralidade dos indivíduos que está na base dos movimentos de 
desobediência civil – a desobediência nunca é individual; a ação de desobediência civil não tem como objetivo a 
destruição da sociedade, e sim sua fundação ou re-fundação, em novas bases; os movimentos de desobediência 
civil instauram-se em regimes democráticos e violam abertamente a lei instituída em espaços públicos, e não 
clandestinamente  – essa dimensão de publicidade do movimento de desobediência civil abre espaços para que 
aqueles cidadãos que estão “fora” da sociedade (os excluídos, os sem-parcela, no dizer de Rancière) possam e/ou 
venham dela participar. 
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diz o outro. O desentendimento não é o conflito entre aquele que diz branco e aquele que diz 

preto. É o conflito entre aquele que diz branco e aquele que também diz branco, mas não 

entende a mesma coisa, ou não entende, de modo nenhum, que o outro diz a mesma coisa com 

o nome de brancura. O desentendimento, segundo esse autor, não é o desconhecimento, nem 

tampouco o mal entendido produzido pela imprecisão das palavras. O desentendimento não 

diz respeito apenas às palavras, pois incide geralmente sobre a própria situação dos que falam. 

Penso que “a situação dos que falam” aproxima  Rancière da teoria da AD, no sentido de que 

a posição-sujeito na qual se inscreve o sujeito enunciador é determinante de seu dizer. Em 

AD, o desentendimento opera quando um mesmo enunciado pode produzir sentidos distintos 

ou, até mesmo, opostos, dependendo da formação discursiva em que está inscrito o sujeito 

enunciador, leitor ou ouvinte, ou seja, o gesto interpretativo é marcado pela ideologia e pela 

história, constitutivas do discurso. Parafraseando Pêcheux (1999(a):55), me permito escrever 

que, em AD, a interpretação que interessa é aquela que dirige seu olhar sobre os gestos de 

designação, ou seja, sobre a materialidade lingüístico-discursiva, e não sobre os designatas e 

as significações. É esse olhar sobre o lingüístico na sua relação com a discursividade que 

permite compreender o gesto interpretativo do sujeito, bem como a produção de um 

determinado efeito de sentido. Quando se escreve que não há sentido sem interpretação e que 

esta é concebida como gesto, se está querendo enfatizar que, em AD, a interpretação é social e 

historicamente determinada. É isso que permite escrever que ela sempre pode ser outra – a 

interincompreensão é própria do gesto interpretativo. 

Voltando ao escrito por Rancière (op.cit.), pode-se ler que as estruturas de um 

desentendimento são aquelas em que a discussão de um argumento remete ao litígio acerca do 

objeto da discussão, e sobre a condição daqueles que o constituem como objeto. É, na minha 

compreensão, a diferença e a divergência que aí afloram. Nesta tese, a diferença é entendida 

como diversidade, variedade de pontos de vista que não são iguais, mas convivem em uma 

mesma posição-sujeito, e divergência é tomada como discordância, ou seja, como posições de 

sujeito que progressivamente se afastam e que, embora convivam no interior de um mesmo 

domínio de saber, isto é, de uma mesma FD, marcam essa convivência pela tensão24. Volta, 

então, a idéia de Arendt – os homens são iguais, mas diferentes. Com o acréscimo de 

                                                           
24 Em minha dissertação de mestrado na qual também analiso o funcionamento discursivo do discurso de Lula, 
tratei as relações de diferença e de divergência de uma forma distinta desta da tese. Ou seja, naquele texto, 
metodologicamente, quando analisei as “relações com a FD interna”, delimitei três posições de sujeito: uma, na 
qual estava inscrito o sujeito enunciador do discurso; outra, por uma posição-sujeito com a qual o sujeito 
enunciador convivia na diferença, e uma terceira posição-sujeito com a qual o sujeito enunciador do discurso 
também convivia, mas em permanente tensão, ou seja, na divergência .  
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Rancière – a desigualdade só é possível pela igualdade (op. cit., p.31). Uma vez deslocados 

esses pontos de vista (de Arendt e de Rancière) para o âmbito da teoria da Análise de 

Discurso, pode-se pensar que os mesmos têm a ver com a noção de formação discursiva que  

regula o dizer (o discurso), mas que é, por natureza, heterogênea, tendo, portanto, lugar para a 

diferença e para a divergência, possíveis porque há uma forma-sujeito que regula a igualdade, 

mas esse igual é sempre desigual.  

Da mesma forma que entendo o pensamento de Rancière filiado ao de Arendt, o 

entendo também ligado ao da antigüidade grega, em especial ao pensamento de Aristóteles, 

pois a partir deste, afirma que a posse da palavra é que faz do homem um ser político (op. cit. 

p.17). Mas, acrescenta:  

o que os “clássicos” nos ensinam é que a política não se ocupa dos vínculos entre 
os indivíduos, nem das relações entre os indivíduos e a comunidade; a política é 
da alçada de uma contagem das "partes” da comunidade, contagem que é sempre 
uma falsa contagem (op. cit., p.22). 

Essa falsa contagem seria, na verdade, a exclusão daqueles que não são contados como 

partes – os excluídos, denominados, pelo autor, como os sem-parcela, pois, em seu dizer, a 

política existe quando a ordem natural da dominação é interrompida pela instituição (o todo 

da política) de uma parcela dos sem-parcela. Fora da instituição não há política – é ela que 

define o todo da política enquanto forma específica de vínculo; define o comum (o que é 

igual) da comunidade como comunidade política, quer dizer dividida - a política é a esfera da 

atividade de um comum que só pode ser litigioso (op. cit., p. 26-29). 

Segundo Rancière (op. cit.), a instituição da política é idêntica à da luta de classes. Essa 

não é o motor secreto da política ou a verdade escondida por trás de suas aparências - é a 

própria política, a política tal como a encontram, sempre já estabelecida, os que querem 

fundar a comunidade com base em sua arkhé (origem/princípio). Salienta ele: não se deve 

entender, com isso, que a política exista porque grupos sociais entram em luta por seus 

interesses divergentes, pois a torção pela qual existe política é também a que institui as 

classes como diferentes de si mesmas.  

Diante do afirmado acima, entendo que, ao invés de operar com a noção de luta de 

classes, é mais produtivo, na análise, trabalhar a partir da noção de ideologia, mais 

especificamente, da maneira como esta vem sendo concebida na teoria da Análise de 

Discurso. Isto é, ideologia como constitutiva do discurso, por conseqüência, da ação/da 

política – não existe ação/política sem discurso. Isso possibilitaria compreender Rancière 

quando ele escreve que a política é a instituição do litígio entre classes que não são 
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verdadeiramente classes (op. cit., p.32). Ou seja, a ação refletiria, pelo viés do discurso, o 

litígio entre as partes. No dizer do autor, o jogo do litígio institui a cena política e esse litígio 

refere-se à existência das partes como partes, a existência de uma relação que as constitui 

como tais. E o duplo sentido do logos, como palavra e como contagem, é o lugar onde se 

trava o conflito. Assim, a política é, em essência, o conflito em torno da existência de uma 

cena comum, em torno da existência e da qualidade daqueles que estão ali presentes (op. cit., 

p.39). 

Reitera o autor:  

Existe política porque aqueles que não têm direito de serem contados como seres 
falantes, conseguem ser contados e instituem uma comunidade pelo fato de se 
colocarem em comum o dano que nada mais é que o próprio enfrentamento, a 
contradição de dois mundos alojados num só: o mundo em que estão e o mundo 
em que não estão. (...) o conflito separa os dois modos de estar-junto humano, 
dois tipos de divisão do sensível, opostos em seu princípio e, no entanto, 
entrelaçados um no outro nas contagens impossíveis da proporção, assim como 
nas violências do conflito (op. cit., p. 40). 

A partir das idéias acima postas, Rancière (op. cit.) distingue o entendimento que tem 

sobre polícia25 e política. Propõe pensar a política como uma atividade que rompe a 

configuração sensível na qual se definem as parcelas e as partes ou sua ausência a partir de 

um pressuposto que, por definição, não cabe ali: a de uma parcela dos sem-parcela. Essa 

ruptura se manifesta por uma série de atos que reconfiguram o espaço onde as partes, as 

parcelas e as ausências de parcelas se definem. A atividade política é a que desloca um corpo 

do lugar que lhe era designado ou muda a destinação de um lugar; ela faz ver o que não cabia 

ser visto, faz ouvir um discurso ali onde só tinha lugar o barulho, faz ouvir como discurso o 

que só era ouvido como barulho (op. cit. p. 42)26. 

A política está sempre amarrada à polícia, pois a primeira não tem objetos ou questões 

que lhe sejam próprios. Seu único princípio, a igualdade, não lhe é próprio e não há nada de 

político em si mesmo. Tudo o que a política faz é dar-lhe uma atualidade, sob a forma de 

caso, inscrever, sob a forma de litígio, a averiguação da igualdade no seio da ordem policial. 

O que constitui o caráter político de uma ação não é o seu objeto ou o lugar onde a ação é 

exercida, mas unicamente a sua forma, a que inscreve a averiguação da igualdade na 

instituição do litígio, de uma comunidade que existe apenas pela divisão. A política encontra, 

                                                           
25 Polícia, afirma o autor, é entendida em um sentido amplo, “neutro”, não pejorativo. Propõe denominar polícia 
o que geralmente é chamado pelo nome de política. Ou seja: o conjunto dos processos pelos quais se operam a 
agregação e o consentimento das coletividades, a organização dos poderes, a distribuição dos lugares e funções e 
os sistemas de legitimação dessa distribuição. Registra que não é o mesmo, ou melhor, não representa a mesma 
idéia que os AIE, pensados por Althusser (op. cit., p.41). 
26 Registro que Indursky (2002(b)) traduziu “bruit” como “ruído”, o que, para a área da AD, me parece mais 
adequado.  
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em toda a parte, a polícia, mas não há como, por antecipação, assegurar a passagem entre os 

dois campos. Para que uma coisa seja política, é preciso que suscite o encontro entre a lógica 

policial e a lógica igualitária, a qual nunca está pré-constituída. Assim, nenhuma coisa é, 

então, por si política, mas qualquer coisa pode vir a sê-lo se der ocasião ao encontro dessas 

duas lógicas - para que haja política é preciso que a lógica policial e a lógica igualitária 

tenham um ponto de encontro. 

Algo é político quando constitui uma cena em que se arma o litígio do jogo de 

legitimações através da invenção de uma questão que ninguém se colocava. A política pode 

agir sobre a polícia - age em lugares e com palavras que lhes são comuns, se for preciso, 

reconfigurando esses lugares e mudando o estatuto dessas palavras (op. cit., p.44-46). 

O paradoxal da política é ela constituir-se em uma atividade que tem por racionalidade 

própria a racionalidade do desentendimento. Mas, segundo Rancière, expulsar o 

desentendimento da política significa não entender a essência daquilo de que ela fala (op. 

cit., p.14) – é nesse sentido que se pode entender o desentendimento como sendo a 

racionalidade própria da política.  

Volto a frisar que o pensamento de Rancière (op. cit.) se aproxima do de Arendt (op. 

cit.), pois ambos tratam da política como “lugar” de dissenso/desentendimento. Note-se que, 

para Arendt, a condição básica à ação (atividade política por excelência) é a pluralidade 

(condição social necessária à vida política) no seu duplo aspecto (desigualdade e diferença) - 

ação, discurso, dissenso e cena pública são aspectos essenciais à/da política. Mais: no meu 

modo de entender, Rancière se aproxima de Arendt, em especial, quando escreve que o 

próprio da política é o conflito/o litígio/o desentendimento que ocorrem em uma cena em 

comum.  

Ainda que, nem Arendt, nem Rancière estabeleçam a distinção entre a política e o 

político, acredito que ambos, quando tratam da política, têm dela uma dimensão muito mais 

ampla do que a política como uma área especializada do saber – a política, na interpretação 

que faço, se apresenta como constitutiva da esfera pública e da cena comum de que tratam 

Arendt e Rancière, respectivamente. Mesmo que nenhum deles use a expressão o político, 

acredito que é possível compreender, nos dois autores, que o político está aí constituído. 

É justamente no sentido de delimitar esse espaço da política e do político que recorro 

aos estudos de Corten (1999:37-52) que, sob meu ponto de vista, filia-se ao pensamento de 

Arendt e de Rancière. O referido autor distingue as noções de política, político e cena de 
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representação do político. Segundo ele, a política é a área funcional especializada, na qual, 

através das instituições políticas, se realizam as atividades políticas27. Essa noção de política 

de Corten é muito próxima da de polícia de Rancière.  Escreve Corten: o político, apesar de 

seu sentido didático-teórico, permanece freqüentemente indefinido, mas, afirma ele, é uma 

representação que a Análise de Discurso tem condições de definir: o político é representado 

pela cena das forças políticas construída pelo discurso – novamente aqui é possível remeter 

para a esfera pública e para a cena de representação comum, de Arendt e de Rancière, 

respectivamente, mas há que se entender que a preocupação de Corten vai no sentido de 

compreender que o político é construído pelo discurso, ou seja, pela cena discursiva de 

interlocução. 

O político, entendido como representação das forças políticas (Corten, op.cit.), tem 

como pressuposto o discurso, “lugar” da representação. Em AD, o discurso constitui a própria 

cena discursiva. Em minha pesquisa, o que interessa é justamente o político, e não a política 

enquanto atividade político-partidária. É por isso que, na esteira do pensamento de Corten, 

entendo que é o discurso, em sua circulação, que constrói a montagem e delimita o 

“fechamento” da cena. 

Dito diferentemente: a representação do político só é compreensível através da cena 

(construída pelo discurso) na qual os elementos que perpassam a sociedade são vistos como 

forças políticas. Assim, o político é a realidade dessas forças tais como elas se destacam de 

maneira mais ou menos precisa à vista de todos. Essa realidade, à qual se refere Corten, me 

parece estar muito próxima da atividade humana da ação, pensada por Arendt e, também, da 

averiguação da igualdade na instituição do litígio, da qual trata Rancière. 

Por outro lado, escreve Corten, o político é a instância que fixa um estatuto extremo de 

realidade, uma realidade da qual não se pode escapar sem violência, isto é, define o limite da 

realidade a partir da qual a força se transforma em violência; é, como todo fenômeno atinente 

ao discurso, construção da realidade e é, igualmente, definição de um limite dessa realidade, 

pois o estatuto de realidade jamais é independente de uma história que, também ela, vai 

contribuir para o fechamento do espaço de representação. Nesse sentido, o poder é produzido  

 

 

                                                           
27Esta definição, segundo Corten (op. cit.), não é somente empírica e, até mesmo, funcionalista, ela  corresponde 
a uma imposição que obriga a atividade política a se declarar . 
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pelo relato do poder e a história narrada é o efeito de sentido do arranjo dessas forças28, ao 

mesmo tempo, que é a sua legitimação. 

Nesse arranjo, há uma reordenação da topografia e da topologia29. A concorrência entre 

as diversas versões imediatas dos fatos relatados é regrada por limites relativos às posições da 

topografia. O efeito de relato que surge leva não somente ao aparecimento de uma nova 

topografia – ou seja, uma nova disposição das posições, mas a uma nova estrutura das 

formações discursivas, podendo chegar a modificar o lugar da própria cena de representação 

do político. 

Deslocando a noção de “efeito de relato”, acima referida, para o campo de minha 

pesquisa, penso no “gesto de interpretação pelo qual o sujeito enunciador do DL recorta, no 

interdiscurso, alguns enunciados e não outros para inserir no seu intradiscurso30. Quero crer 

que esse “efeito de relato” de que trata Corten (op. cit.) funciona à maneira de um “gesto de 

interpretação”. 

Segundo esse autor (op.cit.,p.50-51), os discursos políticos, como seqüências de 

enunciados, são entendidos num sentido mais restrito do que de um lado, a língua política31 e, 

de outro, a topologia; assim compreendidos, inscrevem-se no campo da persuasão. Devem, 

por seu efeito perlocutório, movimentar “objetos” (a opinião pública, os eleitores), no entanto, 

não podem evitar de tomar como referente a cena de representação, ainda que eles não sejam 

os únicos a modelá-la. Assim definidos, os discursos políticos situar-se-iam em uma margem 

                                                           
28 Forças podem ser qualificadas de políticas quando pertencem a um âmbito delimitado como político (Corten, 
op. cit., p, 39). 
29 Topografia: conjunto das posições a partir das quais se fala em cada formação discursiva e que, através da 
curvatura dos traçados, define os afastamentos em relação ao centro e/ou à periferia da cena das forças políticas.  
Essas posições não são posições sociológicas, elas são a maneira como os enunciadores deixam transparecer os 
limites de seu enunciado através de uma soma de variações, convencionalmente traduzida sobre o eixo 
direita/esquerda. Topologia: não somente subversão da combinação das formações discursivas, mas apagamento 
de algumas e surgimento de outras (Corten, op. cit., p.47).  
30 O intradiscurso é apresentado por Pêcheux (1988:166-67) como o funcionamento do discurso na sua relação 
consigo mesmo (o que eu digo agora, com relação ao que eu disse antes e ao que direi depois; portanto, o 
conjunto dos elementos de "co-referência" que garantem aquilo que se pode chamar "fio do discurso" enquanto 
discurso de um sujeito). Salienta, ainda, que a "forma-sujeito" provoca o efeito de apagamento do interdiscurso 
no intradiscurso. O primeiro funciona como "já-dito" do segundo, ao qual se articula por "co-referência". 
Courtine (1981(b):35) retoma a noção de intradiscurso. Afirma que o sujeito-enunciador apropria-se, no 
interdiscurso, dos objetos (enunciados) que usa como objetos de seu discurso. Através das articulações entre 
esses objetos, dá coerência a seu propósito na seqüência discursiva que enuncia, ou seja, no intradiscurso.  
31 A língua política, “em suas regras metastáticas, não funciona como uma sintaxe. Ela é gerativa no sentido de 
que é prospectiva; em contrapartida, não é prognóstica. Não é regida por uma circulação genealógica como o 
discurso jurídico. A língua política é proliferação de enunciados transformadores; só é política na relação com o 
efeito de relato (...). Ela confere sentido ao surgimento de uma nova cena de representação das forças políticas 
no próprio momento em que a precedente se desmorona – apresenta-se como sentido nessa representação, em 
uma cena não regida por regras (Corten, op. cit., p.49).  



 50

entre a vida política, tal como se desenvolve nas instituições políticas, e a cena de 

representação das forças políticas. 

 Quero crer que o discurso de Lula se produz justamente neste entremeio da vida 

política, no caso da atividade sindical e/ou político-partidária e da cena discursiva pela qual o 

sujeito enunciador se constitui, se identifica e se representa como um sujeito político. 

Ansart (1980:11-12), ao pensar uma sociologia do discurso político, observa que a 

mesma teria que ter como objetivo averiguar a relação inesgotável entre o discurso e a ação, 

pois toda a ação política é, por sua vez, significação e prática, sentido e realidade. Mas isso 

consiste apenas no ponto de partida para a reflexão, uma vez que se trata de investigar a 

implicação do sentido no ponto em que ele é mais ambíguo: o discurso político é um discurso 

que não é um saber demonstrável, mas que se dá por real – discurso que, ao mesclar o 

conhecimento e a falta dele, pode ter suas implicações, suas conseqüências particulares e 

intervir na história como uma das atividades inevitáveis da prática política. O próprio desse 

discurso é, precisamente, sustentar relações multiformes com a ação, servindo, por exemplo, 

para facilitar a ação política legitimando-a, para realizar objetivos distintos dos proclamados 

ou para substituir todas suas decisões. 

Quando se trata de estudar o discurso político, um conceito produtivo é o de conflito, de 

dinâmica conflitual e uma metodologia possível seria tratar de interpretar as práticas 

discursivas como uma das modalidades dos conflitos e, simultaneamente, como uma resposta 

criadora para os conflitos sociais. Ressalta Ansart (op. cit.) que o risco de um modelo racional 

que interroga as relações entre discurso e prática política é, desde logo, reconstituir a 

dualidade do simbólico e da praxis, já que é, precisamente, o discurso político um dos lugares 

onde esta dualidade é mais problemática. Por outro lado, escreve ele:  

em se admitindo, no centro da sociologia e das ideologias, o conflito, em suas 
múltiplas formas, não só se multiplicam as implicações entre os conflitos 
discursivos e os sociológicos, mas também se ultrapassa o modelo dualista para 
assinalar a especificidade das práticas políticas nas quais culmina a falta de 
distinção entre sentido e prática sentida (p. 12). 

Os temas abordados, nesta seção, embora com lugar teórico na Filosofia e na Sociologia 

Política, são de vital importância para a pesquisa que desenvolvo nesta tese. Por isso, desloco 

algumas noções, aqui tratadas, para a teoria da Análise de Discurso. Sinalizando esse 

deslocamento, valho-me de uma passagem de Foucault, um autor que está “já lá” na 

constituição da teoria da Análise de Discurso, pensada por Pêcheux. Em texto posterior ao 

início da AD, Foucault (1996:10) escreve: o discurso, se tomados os estudos da psicanálise, 

não é simplesmente aquilo que manifesta ou oculta o desejo; é, também, aquilo que é o objeto 
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do desejo; e, conforme os ensinamentos da história, o discurso não é simplesmente aquilo que 

traduz as lutas ou os sistemas de dominação, mas o porquê e pelo que se luta.  

Em um outro movimento de seu texto, afirma que os discursos devem ser tratados como 

práticas descontínuas, que se cruzam por vezes, mas também se ignoram ou se excluem e que 

não se deve transformar o discurso em um jogo de significações prévias (op.cit., p.53). Essa 

postura teórica de Foucault sobre o discurso, sem dúvida, incorporou-se à teoria da AD, o que 

pode ser constatado na seção a seguir. 

 

Seção II - Da cena de representação do político à cena discursiva de 

interlocução em AD  

 

Os estudos até aqui referenciados têm estreita ligação com a teoria da Análise de 

Discurso, em especial, na forma como, atualmente, as análises vêm sendo realizadas. Em AD, 

sedimentou-se a idéia segundo a qual o mais importante, na análise, é compreender o processo 

pelo qual um texto se constitui em discurso. Neste sentido, destaco o trabalho de Guespin 

(1980) que, no Seminário Internacional sobre o Discurso Político32,  chamava a atenção para 

o fato de que a pesquisa francesa referente às tipologias dos discursos, na época, se 

apresentava diante de um horizonte problemático. A possibilidade que ele apontava como 

válida era prestar a atenção não a uma tipologização pura e simples, mas à problemática do 

poder dizer, pensada por Pêcheux (1975), pois acreditava que, sob esse viés, a tipologia se 

apresentaria como mais interessante, embora mais difícil. Enfatizava que: ao ligar-se, 

sobretudo, a marcas enunciativas, ou à estrutura gramatical, o investigador analisa textos; 

ao interrogar-se sobre o texto como testemunho do que pode ser dito, o analista é levado a 

interessar-se pelo processo que constitui o texto em discurso. 

O discurso, objeto de estudo da AD, é considerado, seguindo o pensamento de Pêcheux 

(1969/1975), não como transmissão de informação, mas como efeito de sentidos entre 

interlocutores, enquanto parte do funcionamento social geral. Falar em discurso, significa 

reportar-se a um dos  aspectos materiais da ideologia, pois é nele que língua e ideologia se 

encontram. Gadet (1990:7-9), referindo-se a essa questão, ressalta que a AD foi concebida 

como um dispositivo que colocava em relação o campo da língua e o campo da sociedade, 

                                                           
32 Realizado no México  -  Cidade Universitária, de 07 a 11 de novembro de 1977. 
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apreendida pela história (nos termos das relações de força e de dominação ideológica)33 e 

apoiada sobre o político. 

Em AD, o que interessa é compreender como um discurso funciona e, ao funcionar de 

uma maneira e não de outra, que efeitos de sentido produz. Note-se ainda que esse 

funcionamento é próprio (é singular) de cada discurso, por isso, não interessa a tipologização 

como algo cristalizado. Mais: para compreender o funcionamento de um discurso, quer seja 

ou não político, não se deve ficar restrito a uma ingênua correlação entre o que se diz e o 

“lugar social” do sujeito que diz; da mesma forma, não se deve pensar a questão da FD como 

se fosse um lugar fixo deste dizer, pois suas fronteiras são móveis e “porosas”. O trabalho do 

analista é o de realizar uma leitura crítica da forma de existência histórica do discurso, 

procurando compreender o funcionamento do mesmo, para depois, se for o caso, nos 

procedimentos da análise, explicitar de qual(is) característica(s) o mesmo se reveste e que 

efeitos de sentido isso provoca.  

Busco em Pêcheux (1981) respaldo para o afirmado acima. Escreve ele: 

No processo histórico pelo qual os diversos trabalhos de análise do discurso vem 
sendo realizados desde o início da teoria, a AD vêm procurando afastar-se de uma 
teoria tipológica. A perspectiva da AD é outra: a da relação da heterogeneidade 
material de zonas textuais em disjunção e a das contradições, desigualando as 
relações entre essas zonas. Não se trata jamais de um espaço plano, igual, 
suscetível de simular uma estrutura no sentido pseudo-matemático do termo e de, 
em seguida, manipulá-la através das categorias tipológicas (op. cit., p.194). 

Em Semântica e Discurso (1988:213-14), esse autor já observa que toda a prática 

discursiva está inscrita no complexo contraditório-desigual-sobredeterminado das formações 

discursivas que caracteriza a instância ideológica em condições históricas dadas. Segundo 

ele, as formações discursivas mantêm entre si relações de determinação dissimétricas (pelos 

efeitos de “pré-construído”, “efeitos-transversos” ou de “articulação”), de modo que elas são 

o “lugar” de um trabalho de reconfiguração que constitui, segundo o caso, um trabalho de 

recobrimento-reprodução-reinscrição ou um trabalho político e/ou cientificamente produtivo. 

Para além disso, considere-se que como não existe prática sem sujeito e, uma vez que os 

indivíduos agem sempre na forma de sujeitos como sujeitos, refletir sobre a prática discursiva 

                                                           
33 A AD emerge, nos anos sessenta, sob uma conjuntura dominada pelo estruturalismo ainda pouco criticado na 
Lingüística e triunfante por ser possível de aplicação em outras ciências humanas; a Lingüística podia ainda ser 
chamada de ciência-piloto das ciências humanas. A AD nasce com a crença de uma visão de intervenção política 
porque aparece como portadora de uma crítica ideológica apoiada em uma arma científica, que permitiria um 
modo de leitura cuja objetividade seria insuspeitável. Que aí haja a ilusão, a de encontrar “o que o texto disse 
verdadeiramente” (ou “quis verdadeiramente dizer”), só mais tarde é que em favor de um vasto movimento de 
reflexão crítica sobre os seus fundamentos, a suspeita virá à tona. Ilusão ainda é a concepção da Lingüística 
como instrumento objetivo de abordagem da língua, sonho de uma hipotética neutralidade da gramática (Gadet, 
op. cit., p 7-9). 
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levará necessariamente à questão do efeito do complexo das formações discursivas (o 

interdiscurso) na forma-sujeito. Não se trata, no entanto, de dizer que uma prática discursiva 

seja a prática de sujeitos, mas sim de constatar que todo o sujeito é constitutivamente 

colocado como autor e responsável por seus atos em cada prática em que se inscreve; e isso 

pela determinação do complexo de formações ideológicas (e, em particular, das formações 

discursivas) no qual ele é interpelado em “sujeito responsável”. 

A partir das idéias de Pêcheux, é possível pensar o discurso na sua ordem própria, 

distinta da materialidade da língua, mas que, conforme escreve Courtine (1983:12), se realiza 

na língua: não na ordem do gramatical, mas na ordem do enunciável, na ordem do que 

constitui o sujeito falante em sujeito de seu discurso e ao qual ele se assujeita em 

contrapartida. Por outro lado, é importante ter presente que há sempre um já discurso, no 

sentido de que o enunciável é exterior ao sujeito – é da ordem do interdiscurso, do domínio da 

memória que, em especial, quando se trata do discurso político, é um domínio indispensável à 

análise.  

Para pensar o discurso na sua ordem própria, se realizando na língua, mas não na ordem 

do gramatical, e sim do enunciável, interessa retomar os estudos de Gadet & Pêcheux (1984), 

nos quais propõem uma reflexão sobre os limites e as fronteiras, sobre os espaços flutuantes e 

as transgressões da língua. Escrevem eles que a questão do real da língua se inscreve dentro 

da disjuntiva principal entre a noção de uma ordem própria da língua, imanente à estrutura 

de seus efeitos, e a de uma ordem exterior que se remete a uma denominação que há que 

conservar, restabelecer ou demolir/aniquilar.  

Conforme esses autores, aqueles que sustentam que a língua está ligada à existência de 

uma ordem própria, a concebem como um sistema que a sustenta dentro do mesmo e do 

idêntico e que a opõe a tudo o que dentro da linguagem fica fora dela (op. cit.,p.27-28). Por 

outro lado, para aqueles que entendem que a realidade empírica não se confunde com o real, 

intrinsecamente ligado ao impossível, o real da língua é entendido como a língua tendo 

espaço para o possível e para o impossível, ou seja, o impossível é inscrito na ordem própria 

da língua – é o real da língua. Milner, conforme Gadet & Pêcheux (op. cit. p. 30), substitui o 

falso debate metodológico entre o empirismo e o racionalismo pela discussão do real da 

língua. Para esse autor, nem tudo se pode dizer na língua significa que toda a língua contém 

uma partição (representada pela distinção entre o correto e o incorreto) que se sustenta pela 

existência de um impossível, inscrito na ordem própria da língua – a língua conhece o 

impossível que lhe é próprio(...). 
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Na perspectiva teórica da AD, esse impossível da língua, se dá justamente porque  

os enunciados da língua podem sempre escapar à organização da língua, ao 
trabalho da razão e da lógica sobre a linguagem. É neste espaço que se localizam 
os “furos” e as “faltas” que são estruturantes e próprios à ordem da língua.(...) a 
falha, a fissura, o deslizamento não são índices negativos, são lugar de resistência, 
lugar do impossível (nem tão impossível) e do não sentido (que faz 
sentido)(Leandro Ferreira, 2000, p. 24). 

Associando essa discussão sobre o real da língua com o escrito por Courtine (op. cit.), 

creio ser possível afirmar que, no funcionamento do discurso, o impossível emerge pelo 

equívoco, pela falha, pelo lapso, pelo chiste..., mas nele também joga a questão da ideologia 

como constitutiva do próprio impossível – a ordem do enunciável de que trata Courtine tem a 

ver com o que se pode e deve dizer, não se pode..., não convém...; eis “aí” o sujeito da AD, 

duplamente afetado – pela ideologia e pelo inconsciente. 

É nesse sentido que entendo o escrito por Courtine (op. cit.) em relação à análise do 

funcionamento discursivo do discurso político. Afirma ele, o discurso político não pode ser 

trabalhado através de uma concepção ingênua e negativa da ideologia que o apresenta como 

uma mensagem qualquer, transmitindo uma informação. Concebê-lo desta forma, seria 

render-se às explicações centradas sobre o caráter do objeto cômodo do discurso político. 

A observação acima evidencia a não concordância de Courtine (1981(a):62) com as 

observações de Guespin (1971) e de Maingueneau (1976) quando o primeiro afirma que a 

tipologia do discurso político parece particularmente fácil e o último declara que o discurso 

político é o discurso mais próprio para uma leitura em termos de ideologia. Da mesma 

forma, Courtine não aceita a definição geral dada por J. B. Marcellesi (1977), segundo a qual 

o discurso político é o discurso de um intelectual coletivo em busca de sua hegemonia. 

Argumenta que não aparece, no trabalho desses autores, a relação das práticas da análise do 

discurso político com a prática política. Ressalta que a expressão de uma tal relação é 

encontrada no trabalho de Pêcheux (1977) que entende que a maneira de tratar os textos é 

indissociavelmente ligada à maneira de fazer política, pois acredita que não se pode pretender 

falar de discurso político sem, simultaneamente, tomar posição na luta de classes - a tomada 

de posição determina, em realidade, a maneira de conceber as formas materiais concretas sob 

as quais as idéias entram em luta na história. 

Em relação a isso, Pêcheux (1980) escreve: 

...determinada maneira de trabalhar os textos está indissociavelmente unida a 
determinada maneira de fazer política. Não se pode pretender falar de discursos 
políticos sem tomar posição, simultaneamente, na luta de classes, já que esta 
tomada de posição, na realidade, determina o modo de conceber as formas 
materiais concretas através das quais as idéias entram em luta na história (op. cit., 
p. 182). 
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Nos trabalhos de análise realizados sob a perspectiva teórica da AD, essa tomada de 

posição a que Pêcheux se refere acima pode ser entendida através da existência de diferentes 

posições-sujeito no interior de uma formação discursiva, cada uma delas, assumindo uma 

maneira distinta de relacionamento com o sujeito histórico da FD em que estão inscritas.  

No Brasil, Mariani (1998(b)), na esteira do trabalho de Pêcheux, referindo-se a essa 

ligação da AD com o político, escreve que a AD é uma disciplina que traz o político para as 

suas discussões porque investiga as várias formas de exercício das práticas discursivas 

político-ideológicas (em termos das relações de força que atuam numa sociedade); assume 

função crítica que não minimiza (e não separa) a importância política do trabalho intelectual. 

Em suas próprias palavras: 

Os trabalhos em AD nunca se escondem atrás de uma pretensa neutralidade 
científica: eles são um índice de mudança no campo das ciências sociais e 
humanas e, em seu conjunto, sobretudo no que se refere aos trabalhos realizados 
no Brasil: eles representam uma resistência a um modo de produção do 
conhecimento e a uma concepção da história. Fazer AD, em resumo, representa 
uma tomada de posição que se quer crítica quanto aos sentidos já constituídos e 
dados como óbvios (op. cit. p. 26). 

Nessa mesma perspectiva teórica, Orlandi (1996:21-22) afirma que o político, em AD, é 

entendido levando-se em conta que o sentido é sempre dividido e tem uma direção que se 

especifica na história, pelo mecanismo ideológico de sua constituição. Mas, tanto o político, 

como o histórico e também o ideológico são definidos discursivamente; pois, se, ao significar, 

o sujeito se significa, o gesto de interpretação é o que – perceptível ou não para o sujeito e/ou 

para os interlocutores – decide a direção dos sentidos, decidindo, assim, sobre sua (do sujeito) 

direção.  

Indursky (2002(b):111-31), ao discutir o político, afirma que, para AD, o que conta não 

é a política como área funcional especializada (Corten, op. cit.), nem a política que Rancière 

(op. cit.) propôs chamar de polícia. O que interessa mobilizar, escreve ela, é o político 

conforme proposto por Corten: o político enquanto representação. Representação essa que se 

dá na cena em que os elementos que perpassam a sociedade são vistos como ‘forças’ 

políticas. Ao que ela acrescenta:  a cena discursiva é lugar de tensão. É espaço de confronto. 

No caso por ela analisado, é uma cena discursiva de interlocução entre duas FDs que se 

contrapõem. E o político se constrói através dos discursos em circulação no discurso social – 

é resultado da trama de diferentes processos discursivos atravessados pelo interdiscurso e 

recortados por diferentes formações discursivas. 

Nesse sentido,  acredito  poder  deslocar  a “cidade” de Aristóteles, a “esfera pública” de  
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Arendt, a “cena em comum” de Rancière e a “cena de representação do político” de Corten, 

para a “cena discursiva de interlocução” em AD. 

A partir do que escreve Maingueneau (1989:30), pode-se dizer que se a enunciação for 

tomada como prática social, a cena discursiva pode ser entendida como um espaço em que um 

sujeito, ao enunciar, realiza uma espécie de ‘ritual social da linguagem’ implícito, partilhado 

pelos interlocutores. É importante notar que uma cena discursiva não é tomada como algo 

preexistente, pois a própria idéia de cena/encenação pressupõe algo que se representa no e 

pelo discurso, entendido na sua incompletude. 

A noção teórica de cena discursiva, vem sendo tratada por Indursky (1992/1997/ 2002) 

na teoria da Análise de Discurso. Essa autora, nos textos referidos, trata de cenas discursivas 

de interlocução entre discursos antagônicos, mobilizando, portanto, formações discursivas que 

se opõem. Em minha pesquisa, a abordagem é diferente e talvez mais complexa, pois acredito 

que o funcionamento do discurso de Lula, embora inscrito/identificado em/com uma única 

FD, instaura um processo de interlocução de alta complexidade, no sentido de que essa cena 

discursiva de interlocução abrange tanto a relação com a FD politicamente antagônica àquela 

em que o DL está inscrito, como as relações de diferença no interior da posição-sujeito em 

que o sujeito enunciador está inscrito e as de divergência que se estabelecem com outra 

posição-sujeito também inscrita na FD dos trabalhadores brasileiros e, mais: nessa cena, há 

ainda que levar em conta as diferentes formas de representação do sujeito enunciador desse 

discurso. 

É a partir dessa cena discursiva de interlocução que me ocupo em compreender como o 

político se representa na construção do processo de identificação e de representação do sujeito 

enunciador do DL, e que efeitos de sentido são produzidos no processo discursivo em análise.  

A partir do até aqui exposto, me permito pensar que se, para a AD, o real da língua é o 

espaço para o possível e o impossível no sistema, e o real da história é o espaço para a 

contradição, e se a racionalidade própria da política é o desentendimento (no entender de 

Rancière) ou o dissenso (no, de Arendt), poder-se-ia entender que é a materialidade 

lingüístico-discursiva, afetada pela historicidade e pela ideologia que permite a compreensão 

da cena discursiva. E essa cena de representação do político tem espaço para o dissenso/o 

desentendimento, noções essas que, uma vez deslocadas para a teoria da AD, movimenta-se 

na referida cena como diferentes posições-sujeito; no caso em análise, isso pode ocorrer tanto 

na FD própria dos saberes e das demandas dos trabalhadores brasileiros, como na FD 
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politicamente antagônica, representativa dos saberes e interesses das classes patronal e 

governamental. 

O que pretendo, então, não é trabalhar o discurso de Lula (DL) como sendo, em si, um 

discurso político, mas como um discurso que se produz no entrelaçamento dos campos da 

política sindical e partidária – isso é diferente de classificar/tipologizar, a priori, o referido 

discurso como discurso político. Para tanto, ancorada nos estudos até aqui referenciados, 

concebo o político da mesma forma que o fazem Corten e Indursky, ou seja, como 

representação das forças políticas em jogo no discurso, no qual interferem a história e a 

ideologia como constitutivas. No entanto, não desconsidero a política, que a concebo como 

Rancière a propõe quando estabelece a distinção entre polícia e política. Ou seja, concebo a 

política como prática social, no caso em análise, ligada às atividades sindicais e político-

partidárias, práticas essas que são importantes, no caso do DL, não só para a reconstituição 

das condições de produção do discurso, mas também para a compreensão da determinação 

histórica que o perpassa. É com base nesses pressupostos teóricos que, no capítulo que se 

segue, trato da configuração metodológica da formação discursiva dos trabalhadores 

brasileiros e da configuração histórica e discursiva da posição-sujeito em que se inscreve o 

DL. 
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QUARTO CAPÍTULO – Sobre a FD dos trabalhadores brasileiros e 

sobre a posição-sujeito em que o DL se inscreve 

 

... Os patrões respondiam a tais movimentos apelando para a 
polícia, despedindo em massa os grevistas ou mostrando-lhes o que 
seria o futuro próximo, quando estariam desempregados, presos, 
perseguidos, com a família na miséria. Se não cedessem eram de fato 
despedidos, presos, barbaramente espancados pela polícia. A 
perseguição patronal era tão grande que, para sobreviver, eles 
precisavam mudar de cidade ou de ofício, pois estavam marcados na 
região, e nenhum outro patrão os admitia... 

         Hermínio Linhares34 

 
Considerações iniciais sobre o capítulo 

 

O presente capítulo está organizado em duas seções: na primeira, trato da configuração 

metodológica da formação discursiva que abriga os saberes e as demandas dos trabalhadores 

brasileiros, a qual estou denominando de FD dos trabalhadores brasileiros; na segunda, 

explicito como concebo a instituição e a configuração histórica e discursiva da posição-sujeito 

em que se inscreve o DL, no seio dessa FD. Nessa segunda seção, também abordo as noções 

de acontecimento histórico, acontecimento discursivo e acontecimento enunciativo. 

A segunda seção está subdividida em três recortes discursivos: no primeiro deles, 

analiso o acontecimento histórico da “eclosão das greves do ABC paulista” que provoca o 

acontecimento enunciativo que estou tomando como o efeito fundador do discurso  de Lula 

(DL) e também da posição-sujeito em que esse discurso se inscreve; no segundo e no terceiro 

recortes discursivos, entendendo, conforme Gadet e Pêcheux (1984:63-64), que 

acontecimentos históricos afetam o espaço da língua e que as datas que os marcam 

                                                           
34 Hermínio Linhares, em “As greves operárias”, escrevendo sobre as primeiras tentativas grevistas do início do 
séc.XX. In Dulles, John W. F. Anarquistas e Comunistas no Brasil, RJ: Nova Fronteira, 1977, p. 26. 
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correspondem a momentos privilegiados para a linguagem, uma vez que as mudanças sociais 

reorganizam o espaço discursivo, trato, respectivamente, de dois outros acontecimentos 

históricos que, embora não provoquem uma reconfiguração de saberes tão intensa a ponto de 

instaurar rupturas internas e, por conseguinte, novas posições-sujeito, atestam a 

apropriação/elaboração de novos saberes no interior da posição-sujeito em que o DL está 

inscrito, afetando, portanto, a configuração histórica e discursiva da referida posição-sujeito e 

interferindo no processo de transformação da FD. São eles: a fundação oficial do Partido dos 

Trabalhadores (PT) em 1980, e a decisão do PT de participar do processo eleitoral brasileiro 

em 1982.   

Em relação ao espaço-tempo delimitado para a realização da pesquisa, reitero que a 

decisão de eu ter estabelecido 1978 como marco inicial da mesma tem a ver com a “eclosão 

das greves do ABC paulista”, entendida como um acontecimento histórico de suma 

importância para o início do processo de redemocratização do país; por sua vez, o término, em 

1998, tem a ver com a terceira tentativa de o PT eleger Lula para a Presidência da República. 

Explicitada a organização do capítulo como um todo, a seguir, procuro, 

metodologicamente, apresentar o entendimento que tenho sobre como e a partir de quando, no 

Brasil, configura-se uma formação discursiva que possa ser aceita como representativa dos 

saberes e das demandas dos trabalhadores. 

  

Seção I – A “construção” metodológica da FD dos trabalhadores 

brasileiros 

 

Em AD, é consenso o fato de que uma FD não é da ordem da completude e, muito 

menos, algo delimitado a priori – uma FD se constrói e se configura como interpretação,  

funcionando, portanto, como um princípio de organização metodológica, resultado do olhar 

do analista. Orlandi (1999:42-45) apresenta a noção de FD como sendo uma regionalização 

do interdiscurso e salienta que, embora essa seja uma noção polêmica, é básica na AD, pois 

permite compreender o processo de produção dos sentidos, relacionado à ideologia e também 

possibilita o estabelecimento de regularidades no funcionamento do discurso, pois funciona 

como  um  princípio  de organização para o analista e é parte da constituição dos discursos e  

dos sujeitos. 
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Diante da importância que a noção teórica de FD tem para esta pesquisa, retomo aqui 

parte do que foi tratado no primeiro capítulo. Em especial, refiro-me ao afirmado por Pêcheux 

(1975 / 1988) e por Courtine (1981). O escrito por Pêcheux possibilita o entendimento de que 

é o interdiscurso que delimita o conjunto do dizível e que uma FD existe historicamente no 

interior de determinadas relações de classe e deriva de condições de produção específicas; 

identifica um domínio de saber e dissimula, pela transparência de sentido que nela se 

constitui, sua dependência com respeito ao interdiscurso das formações discursivas, imbricado 

no complexo das formações ideológicas. 

Esse autor (1988:213-18) escreve que o interdiscurso, além de delimitar o conjunto do 

dizível, histórica e lingüisticamente definido, determina a FD com a qual o sujeito 

discursivamente se identifica, indicando, portanto, que sempre já há discurso, exterior ao 

sujeito. Em texto distinto (1990(b):314), chama a atenção para o fato de que é impossível 

caracterizar uma FD como um espaço fechado, pois sua constituição é invadida por elementos 

que vêm de outro lugar, sob a forma de pré-construídos e de discursos transversos. Talvez 

tenha sido isso que levou Courtine (1981(b):35) a escrever que o estudo de um processo 

discursivo no seio de uma FD dada, não é dissociável do estudo da determinação deste 

processo por seu interdiscurso – o enunciável é exterior ao sujeito enunciador. 

Tendo esse entendimento teórico como pressuposto, e dado ao fato de que, nesta tese, 

para tratar da análise do funcionamento do DL, tomo como efeito fundador do mesmo o ano 

de 1978, marcado pelo acontecimento histórico da “eclosão das greves do ABC paulista” e, ao 

mesmo tempo, entendo esse discurso como inscrito em uma posição-sujeito no interior da FD 

dos trabalhadores brasileiros, meu interesse, nesta seção, é metodologicamente configurar 

essa FD e, também, justificar a nomeação que estou dando a ela. Dizendo diferentemente: 

procuro compreender como, a partir do interdiscurso, se configura uma FD representativa dos 

saberes e das demandas dos trabalhadores brasileiros.  

Para tanto, em um primeiro momento, sob meu ponto de vista, interessa recuperar, pelo 

viés da memória histórica e discursiva, a formação/configuração dessa FD própria dos saberes 

e das demandas dos trabalhadores, para, a partir disso, procurar compreender como se dá, ao 

longo do tempo, sua reconfiguração, não apenas em relação à delimitação de suas fronteiras 

externas entre diferentes FDs, mas também e, especialmente, em relação às diferenças e 

divergências internas a ela própria, isto é, em relação às diferentes posições-sujeito que nela 

se inscrevem e que se relacionam com a forma-sujeito que regula seus saberes. 



 61

Conforme Buarque de Holanda (1977), importa entender que, no Brasil, até o século 

XIX, predominou uma economia agrícola ligada à aristocracia rural com mão-de-obra 

predominantemente escrava. A vinda da família Real e a abertura dos portos brasileiros, em 

1808, fez com que o comércio começasse a se desenvolver, dando início a uma incipiente 

indústria e gerando a necessidade de trabalhadores livres. Como o operariado urbano era 

praticamente inexistente, e como a mão-de-obra escrava não era especializada, o governo 

brasileiro promoveu uma imigração organizada, tanto para operários agrícolas como para 

operários urbanos. 

O escrito pelo autor acima citado permite compreender que a classe operária brasileira 

“nasce” marcada por fortes desigualdades sociais e também por uma forte diversidade étnico-

cultural. Enfatiza ele que, ainda sob o regime monárquico, os fazendeiros das áreas mais 

prósperas, ao compreenderem que o lucro não era apenas uma questão de barganha no 

mercado, mas também de custos, e que esses podiam ser controlados e reduzidos pela 

organização mais ou menos racional da fazenda/empresa, deram-se conta de que, para eles, já 

não era mais “negócio” comprar e/ou manter escravos. Era preferível operar com o 

trabalhador livre, colono ou assalariado, cuja remuneração era função do produto da força de 

trabalho. O trabalho livre era mais vantajoso, por isso, passaram a empenhar-se na promoção 

da imigração (In História Geral da Civilização Brasileira – O Brasil Monárquico –Tomo II, p. 

319). Como conseqüência disso, é possível entender que a classe operária brasileira começa a 

se constituir no final do século XIX e se consolida nas primeiras décadas do século XX, a 

partir da substituição da mão-de-obra escrava pela mão-de-obra operária. Surge associada à 

libertação dos escravos que constituíam já uma parte da mão-de-obra dos estabelecimentos 

comerciais e das manufaturas, mas, aos escravos, somaram-se os trabalhadores livres e os 

imigrantes europeus, na sua maioria italianos, espanhóis e portugueses, além de contingentes 

menores de alemães, suíços e de outras nacionalidades. Sobre a importância dos imigrantes na 

formação da classe operária brasileira, escreve Pinheiro (1977:138): ...terá especial 

significado, no que se poderia considerar como classe operária, a presença da mão-de-obra 

estrangeira composta pelos imigrantes europeus. Essa importância também é ressaltada por 

Fausto (1976:32) quando afirma que a imigração teve grande importância no surgimento de 

ideologias contrárias ao sistema vigente no país e na adoção de modelos organizatórios pela 

classe operária. 

Embora a imigração tenha sido fortemente incrementada somente a partir de 1885-86, 

desde 1819, começou a chegar ao Brasil grande número de imigrantes. A maioria deles era 



 62

encaminhada às fazendas de café, mas os que não se adaptavam às condições de trabalho 

existentes no meio rural, migravam para as cidades, aumentando a mão-de-obra urbana – os 

colonos, assim que podiam, abandonavam as fazendas e fixavam-se nos núcleos urbanos, 

dedicando-se ao comércio, à pequena indústria e ao artesanato (In História Geral da 

Civilização Brasileira – O Brasil Monárquico – Tomo II, p. 160)35. 

De qualquer forma, é possível compreender que, até a abolição da escravatura, 

praticamente coexistiram o trabalho livre e o escravo e que a construção da classe operária 

brasileira, desde o início, deparou-se com condições de trabalho e de salário extremamente 

precárias. Isso, segundo Evangelho Lopes (1986:09-12), fez com que os trabalhadores se 

unissem e se organizassem para sobreviver. Assim, a luta operária no Brasil teve início junto a 

essas primeiras organizações que se caracterizavam por um cunho de ajuda mútua. Com a 

extinção do trabalho escravo, o período mutualista tende a desaparecer. Inicia-se, então, um 

novo período na organização operária, conhecido como período de resistência, a partir do 

qual os operários passaram a não mais lutar apenas pela sobrevivência, e sim pela conquista 

de seus direitos como forma de resistir ao capital (op. cit., p.14). Disso se depreende que, 

desde “sempre”, a formação discursiva própria dos saberes e das demandas dos trabalhadores 

brasileiros é marcada pela não homogeneidade – escravos libertos, trabalhadores livres e 

trabalhadores estrangeiros, com certeza, mantêm relações distintas com a forma-sujeito 

(sujeito histórico) desta FD. 

Procurando justificar o que estou denominando como sendo uma FD representativa dos 

saberes e das demandas dos trabalhadores brasileiros,  acredito ser possível sustentar que, 

ainda que não institucionalmente organizados, esses três segmentos sociais (sob a ótica da 

AD, três diferentes posições-sujeito) constituem o “cerne” da FD dos trabalhadores 

brasileiros. Uma FD que é resultado de um recorte do interdiscurso e que se constitui de 

saberes que vêm se abrigar em uma mesma região de saber, fazendo “ecoar” discursos já 

ditos, isto é, retomando enunciados já formulados em outro lugar e em outra conjuntura 

histórico-social. Assim, os saberes que formam a FD dos trabalhadores brasileiros “nascem” 

marcados por um discurso já-lá, disperso no interdiscurso. Uma FD que, conforme escreve 

Foucault (1972:43-51), se constitui de enunciados dispersos, mas marcados por uma certa 

regularidade. Escrito por ele: ...uma formação discursiva será individualizada se se pode 

                                                           
35 As condições específicas do meio rural dificultaram ao extremo a organização dos trabalhadores e a eclosão de 
greves. A massa de imigrantes ficou dispersa em fazendas isoladas e isso impossibilitou o contato necessário 
para uma tomada de consciência comum. (...) Deste modo, embora o núcleo estrutural da economia residisse no 
campo, o conflito social concentrou-se nos setores secundário e de serviço (Fausto, 1976:21). 
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definir o sistema de formação das diferentes estratégias que nela se desenrolam; em outros 

termos, se se pode mostrar como derivam todas de um mesmo jogo de relações (1972:84-85). 

Uma FD é o que permite delimitar o grupo de conceitos, apesar de díspares, que lhe são 

específicos; é a maneira pela qual esses diferentes elementos relacionam-se uns aos outros. 

Mas Foucault (op. cit.) se pergunta: como os enunciados podem estar ligados uns aos outros? 

Na verdade, sob meu ponto de vista,  ao responder sua própria indagação, o autor aponta para 

o modo de funcionamento de uma FD. Isso pode ser observado através da leitura da seguinte 

passagem: 

...tentamos determinar segundo que esquemas os enunciados podem estar ligados 
uns aos outros em um tipo de discurso; tenta-se demarcar, assim, como os 
elementos recorrentes dos enunciados podem reaparecer, se dissociar, se 
recompor, ganhar em extensão ou em determinação, ser retomados no interior de 
novas estruturas lógicas, adquirir, em compensação, novos conteúdos semânticos, 
constituir entre si organizações  parciais. (...) Dispersão que caracteriza um tipo de 
discurso e que define, entre os conceitos, formas de dedução, de derivação, de 
coerência, mas também de incompatibilidade, de entrecruzamento, de 
substituição, de exclusão, de alteração recíproca, de deslocamento, etc. (op. cit. 
p.75). 

A caracterização de uma FD ocorre, então, através da dispersão de fato e é, para os 

enunciados, não uma condição de possibilidade, mas uma lei de coexistência; uma FD 

apresenta-se não como uma totalidade, e sim como uma repartição de lacunas, de vazios, de 

ausências, de limites e de recortes. Em síntese, o que pertence propriamente a uma FD e o 

que permite delimitar o grupo de enunciados, apesar de díspares, que lhe são específicos é a 

maneira pela qual esses diferentes elementos são relacionados uns aos outros. A inscrição de 

um enunciado num conjunto de formulações funciona como "um nó de uma rede" e deve ser 

caracterizada a partir de uma pluralidade de pontos, constituindo, em torno de uma seqüência 

discursiva de referência, uma rede de formulações extraídas de seqüências discursivas nas 

quais as condições de produção serão, ao mesmo tempo, homogêneas e heterogêneas em 

relação à seqüência discursiva de referência (Courtine,1981:41-50). 

Nesse sentido, ao tentar compreender quais enunciados vinculam-se ao domínio de 

saber representativo dos saberes e das demandas dos trabalhadores brasileiros, acredito 

encontrar, na maneira de conceber o trabalho e nas relações de força que se estabelecem entre 

a classe trabalhadora e a classe patronal e governamental, o “divisor de águas” com outra FD 

politicamente antagônica aos interesses da classe trabalhadora, ou seja, com uma FD que, no 

espaço-tempo em análise, congrega a aliança das classes patronais, detentoras dos bens de 

produção e dos aparelhos estatais. Para os trabalhadores, o trabalho apresenta-se como uma 

forma de vida e de sobrevivência, enquanto que, para a FD politicamente antagônica, significa 

uma das formas de obtenção de lucro – a forma de encarar as relações de trabalho é que, 
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metodologicamente, me permite “agrupar” enunciados dispersos próprios de cada uma dessas 

FDs. 

A seguir, apresento duas sdr(s) próprias da FD dos trabalhadores brasileiros. A 

primeira delas consiste em um enunciado que circulou durante a greve de 1917, sob a forma 

de um panfleto, e a segunda, faz parte de uma entrevista de Lula à Folha de São Paulo, em 

1978. Entendo que as mesmas permitem compreender o antagonismo que separa as duas FDs 

a que me referi no parágrafo anterior : 

...Não deveis perseguir os vossos irmãos de miséria. Vós também pertenceis à grande massa popular... A fome reina 
em nossos lares e os nossos filhos nos pedem pão! Para sufocar as nossas reclamações, os perniciosos patrões contam com as 
armas de que vos armaram... Soldados! Recusai-vos ao papel de carrascos!... (“Apelo aos Soldados”, assinado por um grupo 
de mulheres. Jornal A Plebe I, n°6, 21/07/17 – In Dulles, 1977, p. 49). 

...a classe trabalhadora está muito mais interessada na grandeza do Brasil, na criação de um  país que seja realmente 
uma potência, do que a maioria dos empresários, que só pensam em seus lucros, esquecendo suas obrigações para com a 
nação. (...) os trabalhadores são verdadeiros patriotas que se sacrificam pelo desenvolvimento nacional e que só 
reivindicamos uma participação justa na riqueza... (Fragmentos de entrevista de Lula à Folha de São Paulo, 24/ 09/78 - In 
Lula: entrevistas e discursos, p. 138-39). 

Assim, nesta tese, estou denominando de FD dos trabalhadores brasileiros aquela que 

agrega os saberes e as demandas de todos os segmentos de trabalhadores, e tomo como FD 

politicamente antagônica aquela representativa dos saberes e dos interesses da classe patronal 

e governamental, nesta tese, metodologicamente denominada de FD patronal brasileira. No 

entanto, não se leia, com isso, a possibilidade dessas FDs funcionarem como espaços 

estanques, pois entre elas há uma interlocução constante e, além do mais, segundo Courtine 

(1982:244-49), uma FD deve ser considerada como uma unidade divisível, uma 

heterogeneidade em relação a si mesma. Suas fronteiras são fundamentalmente instáveis e, 

por isto, uma FD não consiste em um limite traçado uma vez por todas, separando um 

interior de um exterior do saber. Uma FD se inscreve entre diversas FDs e suas fronteiras se 

deslocam em função dos jogos da luta ideológica. Salienta ele: mesmo que, em um primeiro 

olhar, possa parecer que o domínio de saber, próprio de cada FD, realize o seu fechamento, 

delimitando o seu interior (o conjunto dos elementos de saber) de seu exterior (o conjunto dos 

elementos não pertencentes ao saber da FD), há que se reconhecer que esse fechamento é 

essencialmente instável.  

Observo que essa afirmação de Courtine ocorre após a auto-crítica de Pêcheux (1975) 

em relação à noção de formação discursiva apresentada em 1969. Nesse sentido, importa 

notar que se a noção de FD do início da AD não levava em consideração a dispersão e a 

descontinuidade já presentes em Foucault (op. cit.), com a reformulação da teoria da AD 

(1975), na medida em que Pêcheux (1988:145-49) escreve que uma FD é um espaço possível 

de contradição e de transformação interna e mais: a partir do que ele salienta em A análise do 



 65

discurso: três épocas (1990(b): 314), no sentido de que é impossível caracterizar uma FD 

como um espaço fechado, pois sua constituição é invadida por elementos que vêm de outro 

lugar sob a forma de pré-construídos e de discursos transversos, esse fechamento da FD se 

desfaz. 

Em parágrafos anteriores, explicitei minha “crença” de que no “cerne” da FD dos 

trabalhadores brasileiros estavam escravos libertos, trabalhadores livres e trabalhadores 

estrangeiros. Entretanto, há que reconhecer que o maior impulso para a organização sindical 

do operariado brasileiro foi dado por esses últimos. Assim, a organização sindical dos 

trabalhadores brasileiros tem forte ligação com a introdução, no Brasil, das idéias socialistas, 

em especial, as defendidas pela corrente libertária e sua estratégia anarco-sindicalista (Silva, 

2000:07-16). Essas idéias, herdeiras da Revolução Francesa, chegaram ao Brasil juntamente 

com a literatura e os imigrantes vindos da Europa e refletiram na auto-organização dos 

trabalhadores da indústria recém-nascida e do comércio. Alguns dos trabalhadores que para cá 

imigraram tinham tido ativa participação nas lutas sindicais de seus países de origem.  

Ao longo do período que se estende de 1890 a 1935, a classe operária brasileira 

constituiu-se e forjou sua práxis auto-organizativa, marcando o nascimento do sindicalismo 

revolucionário. Esse sindicalismo tinha como objetivo último a destruição do sistema 

capitalista e a construção de uma alternativa social identificada com as idéias socialistas, 

objetivo esse que marcou a prática sindical brasileira por várias décadas. No início do século 

XX, começa a definir-se, no Brasil, o anarco-sindicalismo, corrente que defendia um 

sindicalismo autônomo em relação aos partidos políticos e ao Estado. Importa compreender 

que essas idéias socialistas eram as do socialismo revolucionário, preponderante na Europa. 

Assim, era o socialismo não-marxista que ia se tornando conhecido no Brasil – o marxismo só 

se fez sentir a partir da fase pós-revolução russa e sua influência só começou a ser 

significativa a partir dos anos 30 (Silva, op. cit., p.17-26). 

Desta forma, entendo que as três posições de sujeito (escravos libertos, trabalhadores 

livres, trabalhadores estrangeiros), anteriormente apontadas, se reorganizam nas duas 

primeiras décadas do século XX, devido à conjuntura histórico-social desse período de auto-

organização do movimento operário brasileiro. Reconfiguram-se, aglutinando-se em torno de 

duas correntes sindicais: os anarco-sindicalistas, corrente majoritária, e os socialistas ligados à 

Internacional Socialista. Isso atesta, conforme Pêcheux (1988:143-49), que uma FD é um 

espaço possível de contradição e de transformação das relações internas a ela.  
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 Procurando compreender a forma como cada uma dessas correntes (posições de sujeito, 

sob a ótica da AD) se relacionava com a forma-sujeito da FD em que estavam inscritas, 

recorro a Silva (2000:25). Segundo ele, a tendência do anarco-sindicalismo pregava a 

neutralidade dos sindicatos em relação à política partidária, a ação direta, a greve geral e a 

substituição do Estado por federações de trabalhadores, que produziriam segundo suas 

capacidades e consumiriam segundo suas necessidades. Essa corrente, embora majoritária, no 

decorrer do tempo, passou a dividir espaço com os socialistas, vinculados à Internacional 

Socialista. Os socialistas acreditavam que os meios de produção de bens e distribuição de 

renda deveriam ser socializados e que através da luta política e da entrada dos trabalhadores 

no governo, as leis poderiam ser modificadas em benefício dos trabalhadores. Propunham que 

o movimento operário se orientasse para a formação de um partido político operário. Como se 

pode perceber, são posições-sujeito que se diferenciam em alguns princípios e, especialmente, 

na forma de encaminhamento das lutas que, no fundo, não eram tão díspares – diferentes eram 

as formas de encaminhamento e os princípios que as sustentavam. É isso que me permite 

agrupar essas diferentes posições-sujeito em uma mesma FD que, embora heterogênea, 

através de sua forma-sujeito, organiza e regula os saberes e as demandas dos trabalhadores, 

determinando o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve, o que convém ou não 

dizer em seu domínio de saber. Uma FD heterogênea porque abriga diferentes posições-

sujeito que, desde o início, a constituem. Não se trata aqui apenas de pensar a heterogeneidade 

pelo fato de que ela é constitutiva de todo e qualquer discurso, isto é, no sentido de que 

discursos se constroem sob discursos e de que sempre há discurso exterior ao sujeito, mas 

também, em especial, por pensar a coexistência dessas diferentes posições-sujeito no interior 

de uma mesma FD. Foi justamente a reflexão teórica sobre formação discursiva que, em AD, 

possibilitou a abertura necessária para uma concepção própria de heterogeneidade 

discursiva36.  

                                                           
36Embora a noção de heterogeneidade discursiva, em AD, tenha adquirido uma perspectiva própria, importa 
reconhecer os estudos de Authier-Revuz (1982) que defende a tese de que as diferentes formas de 
heterogeneidade mostrada (marcada ou não-marcada), no discurso, são manifestações de diversos tipos de 
"negociação" do sujeito falante com o que ela chama de heterogeneidade constitutiva. A heterogeneidade 
constitutiva do sujeito e de seu discurso apoia-se, de um lado, na problemática do dialogismo bakhtiniano e, de 
outro, na releitura que Lacan faz da obra de Freud, em especial, na abordagem do sujeito em sua relação com a 
linguagem. A outra ancoragem teórica de Authier é a psicanálise que, através de sua própria prática e de sua 
própria problemática - não lingüísticas -, mostra como lei de toda a fala - e não de uma fala analítica - o fato de 
que sempre sob as palavras, "outras palavras" são ditas: é a estrutura material da língua que permite que, na 
linearidade de uma cadeia, se faça escutar a polifonia não intencional de todo o discurso, através da qual a 
análise pode tentar recuperar os indícios da pontuação do inconsciente (1990:28). Segundo a autora (1990:31-
32), a heterogeneidade mostrada consiste numa representação, no discurso, das diferenciações, disjunções, 
fronteiras interior/exterior pelas quais o um - sujeito/discurso - se delimita na pluralidade dos outros, e, ao 
mesmo tempo, afirma a figura de um enunciador exterior ao seu discurso. Face ao ‘isso fala’ da 
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Como escrito em parágrafos anteriores, na perspectiva teórica da AD, entende-se que 

uma FD é determinada pelo interdiscurso. Por isso, interessa tratar a heterogeneidade 

discursiva também a partir do interdiscurso. Pêcheux (1980:195) afirma que o importante é 

determinar os avanços constitutivos mediante os quais uma pluralidade contraditória, desigual 

e interiormente subordinada de FDs  organiza-se em função dos interesses postos em jogo na 

luta de classes, em um momento dado de seu desenvolvimento em uma formação social dada. 

É o jogo contraditório das FDs que, através de uma série de enfoques, importações, traduções, 

caminhos, deslocamentos e alterações, determina as formas historicamente variáveis da 

relação entre discurso, ideologia e interesse de classe. A prática discursiva mostra que o 

sujeito, quando fala, adere à sua formação discursiva, entretanto, dentro desta, apesar de ela 

determinar o que pode e deve ser dito, há, ou pode haver, efeitos de contradição. A forma 

como a "posição-sujeito" se relaciona com a "forma-sujeito" revela a não homogeneidade da 

formação discursiva e, conseqüentemente, do discurso. Assim, em AD, a  heterogeneidade 

deve ser entendida como elemento constitutivo de práticas discursivas que se dominam, se 

aliam ou se afrontam num certo estado da luta ideológica e política, no seio de uma formação 

social e numa conjuntura histórica determinada. Trata-se do efeito do interdiscurso no interior 

mesmo de uma série de formulações, constituindo o saber "próprio" a uma FD dada, a partir 

de elementos do saber que lhe são exteriores (Courtine & Marandin, 1980:23-26). 

O “jogo” entre FDs remete o discurso à sua exterioridade, ou seja, à relação com o 

interdiscurso, com o "outro" (discurso-outro) - a relação do intradiscurso com o interdiscurso 

remete o dizer do sujeito ao “outro" que é constitutivo desse dizer. É nessa relação que a 

questão da heterogeneidade interessa à AD, uma vez que todo o discurso mantém relação com 

outros discursos (os quais exclui, inclui, pressupõe, etc.), relações estas determinadas pelo 

interdiscurso (Orlandi,1990:38-44). Assim, o que importa é romper analiticamente a aparente 

homogeneidade discursiva para fazer vir à tona sua heterogeneidade fundante, mediante a 

mobilização da categoria de "memória discursiva", que permite relacionar seqüências 

formuladas no intradiscurso com sua exterioridade (com o interdiscurso). Essa relação 

(intradiscurso/interdiscurso) coloca, conforme Courtine (1981), em movimento "zonas 

discursivamente heterogêneas", isto é, processos discursivos inerentes a FDs antagônicas, ou 

                                                                                                                                                                                     
heterogeneidade constitutiva, responde-se através dos ‘como diz o outro’ e ‘se eu posso dizer’ da 
heterogeneidade mostrada, um ‘eu sei o que eu digo’, isto é, sei quem fala, eu ou um outro, e eu sei como eu 
falo, como utilizo as palavras (1990:32). As formas não-marcadas da heterogeneidade mostrada tratam do 
discurso indireto livre, da ironia, das metáforas e dos jogos de palavras, representando, pelo continuum, a 
incerteza que caracteriza a referência ao "outro", ou seja, uma forma de negociação com a heterogeneidade 
constitutiva. É uma forma que joga com a diluição (dissolução) do outro no um, na qual este "outro" pode ser 
confirmado, mas também "perdido" (1990:34). 
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mesmo, "posições de sujeito" que se diferenciam ou que se apresentam divergentes no seio de 

uma mesma FD (Indursky,1992:285-302). Essa autora, quando escreve que uma FD autoriza a 

divisão sob a aparência da unidade, afirma que a unidade é garantida pela identificação 

ideológica e a divisão é decorrente das diferentes posições de sujeito possíveis no interior de 

uma FD. É por isso que a coerência de uma FD é relativa, pois contém, em si mesmo, espaço 

para a diferença e para a contradição (op. cit., p.332). 

Registre-se, no entanto, que heterogeneidade não significa que as diferentes posições-

sujeito não tenham “seu dizer” regulado pela forma-sujeito da FD em que estão inscritas. No 

que se refere à constituição da FD dos trabalhadores brasileiros, testemunho disso se pode 

encontrar no que escreve Silva (2000:25). Afirma ele que o fato de o anarco-sindicalismo ser 

preponderante, não impedia a cooperação existente entre as diferentes correntes 

anticapitalistas que, embora divergentes, agiam em comum nas manifestações, 

comemorações, comícios de propaganda. Esse testemunho também se pode encontrar no que 

escreve Batalha (2000:68), no sentido de que as divergências que existiam no interior do 

movimento operário não ofuscavam a luta comum de combate à ideologia e aos valores das 

classes dominantes. Sob a ótica da AD, aí se pode perceber a forma-sujeito da FD regulando o 

dizer das diferentes posições-sujeito que, na diferença ou na divergência, coexistiam em seu 

interior. 

A reconfiguração discursiva da FD em pauta é uma constante e tem a ver com os 

diferentes movimentos sociais ocorridos no País e mesmo no exterior ao longo do tempo. 

Dentre as diferentes posições-sujeito, como anteriormente afirmado, a posição-sujeito anarco-

sindicalista era a que tinha maior ascendência sobre os trabalhadores. A corrente socialista 

apresentava-se quase inexpressiva. Pelo que consta na história do sindicalismo brasileiro, a 

posição-sujeito em que estava inscrita a corrente sindical socialista, aos poucos, vai sendo 

silenciada na FD em pauta e, seu discurso é recalcado no interdiscurso. Por outro lado, 

importa reconhecer que, paralela ao sindicalismo revolucionário, uma outra posição-sujeito, a 

reformista, apoiada pela Igreja e pelo Estado, buscava sedimentar seu espaço (região) no 

interior da FD dos trabalhadores brasileiros. Batalha (op.cit.,p.28) escreve que, quando do I 

Congresso Operário Brasileiro realizado em 1906, no Rio de Janeiro, era perceptível, em 

termos de luta sindical, duas concepções de prática sindical: o sindicalismo de ação direta e o 

sindicalismo reformista. Inscreve-se, portanto, no seio da FD dos trabalhadores brasileiros 

uma nova posição-sujeito que, embora se apresente altamente divergente daquela do 

sindicalismo de ação direta, passa com ela a coexistir. Isso demonstra a contradição interna da 
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FD em pauta, ou seja, da FD em que estão inscritas essas diferentes/divergentes posições-

sujeito. Aqui interessa notar o que postulou Pêcheux (1988:147) no sentido de explicitar que a 

forma da contradição não é simétrica e que não se pode pensar a categoria da contradição 

como oposição entre duas forças que atuem uma contra a outra em um mesmo espaço. 

Nessa nova configuração da FD, a corrente anarco-sindicalista continuava sendo 

preponderante. Prova disso, foi sua liderança nas principais greves do início do século XX37, 

bem como, no Congresso referido no parágrafo anterior, no qual delegados de vários estados 

aprovaram as bases para a constituição da Confederação Operária Brasileira (COB) criada em 

1908, nos moldes do sindicalismo revolucionário da CGT francesa e do anarco-sindicalismo 

europeu. Também nesse Congresso, foi criado o jornal “A voz do Trabalhador” e aprovado o 

incentivo às comemorações do 1° de Maio em todo o Brasil. Ainda nesse Congresso, foi 

explicitamente recusada, em diversas moções, a vinculação do sindicalismo a partidos 

políticos, sendo aprovada a ação direta como forma fundamental de atuação dos 

trabalhadores (Silva,2000:28). Essa Confederação foi considerada como a primeira Central 

Sindical brasileira e tinha como finalidade coordenar a luta sindical. 

No terceiro Congresso Operário do Rio Grande do Sul (1925), foi reafirmada a seguinte 

moção “o proletariado organizado do Rio Grande do Sul reafirma seus propósitos libertários, 

resolvendo combater todos os partidos políticos” (Dulles,1977:233). Interessa observar que 

questões constantes nas moções aprovadas nos referidos Congressos, mais tarde, quando da 

eclosão das greves do ABC paulista, retornam ressignificadas, ou seja, fazem ressoar 

enunciados já presentes no início da FD em pauta.  

Observem-se fragmentos do DL que atestam a reinscrição e a ressignificação de idéias 

constantes nessas moções: 

... Eu defendo a idéia de que o sindicato deve influir na política mas deve ser suficientemente forte para não permitir 
a ingerência política dentro dele. Não acredito que o sindicato deva atuar como partido político. Ele deve agir é como 
indicador para a classe trabalhadora. Acredito e sinto a possibilidade de os trabalhadores participarem dos partidos políticos. 
Talvez não nos existentes atualmente, mas em outros cujos programas se afinem com as aspirações dos trabalhadores. Nós 
poderíamos ter representantes no Legislativo e mudar certas leis...Não acredito que se deva atrelar o sindicato a algum 
partido. Mas acho que, inevitavelmente, um dos partidos apresentará melhor programa para os trabalhadores. (...) Eu defendo 
a participação de todos os brasileiros na vida política – sejam eles dirigentes sindicais ou não. Mas não concordo com a 
utilização da estrutura sindical... o sindicato deve participar somente daquilo que é melhor para a classe, seja de qual partido 
for (...). O sindicato deve influir na política mas não se deve deixar utilizar, não deve permitir ingerências. E para isso ele 
precisa ser forte, ter participação... (Fragmentos de entrevista de Lula à Visão, 03/04/78. In Lula: entrevistas e discursos, p. 
47-48). 

                                                           
37 No ano de 1903, a Federação dos Têxteis do Rio de Janeiro realizou uma greve pela redução da jornada de 
trabalho e, a partir dela, outras proliferaram pelo País. Essa data é considerada pela história sindical como o marco 
zero do sindicalismo brasileiro (Evangelho Lopes, op. cit., p.16). 
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Na sdr acima, o sujeito enunciador do DL, embora necessariamente não se dê conta, 

reinscreve, de forma ressignificada, enunciados próprios do discurso anarco-sindicalista; 

ocorre aí uma “migração” de saberes, apontando para uma repetição vertical que, conforme 

Courtine (1999:21), é, ao mesmo tempo, ausente e presente na série de formulações: ausente 

porque ela funciona aí sob o modo do desconhecimento, e presente em seu efeito, uma 

repetição na ordem de uma memória lacunar ou com falhas. Ou, também se pode pensar que 

aí ocorra uma apropriação de saberes, nos moldes do que escreve Pêcheux (1988:213-31). A 

partir do que escreve esse autor, se pode entender que, devido ao fato de que as práticas 

discursivas são afetadas pelo efeito do interdiscurso, toda a FD apresenta-se como espaço de 

um trabalho de reconfiguração que constitui, segundo o caso, um trabalho de recobrimento-

reprodução-reinscrição de saberes.  

Parafraseando o que escreve Acunha Guimarães (2001:82), diria que a FD dos 

trabalhadores brasileiros e, em especial, a posição-sujeito em que se inscreve o DL, aponta 

para o diferente, mas, sob essa aparência, promove o retorno do mesmo, pois os saberes se 

transformam, se deslocam, mas não são anulados, por isso, sempre podem retornar, ainda que 

ressignificados. No caso da FD dos trabalhadores brasileiros, ocorre o retorno do mesmo 

oriundo de concepções e práticas sindicais européias, e no caso da posição-sujeito em que se 

inscreve o DL, de um discurso-outro já-dito no início do século pela corrente sindical dos 

anarco-sindicalistas. Note-se, no entanto, que o fato de esses saberes serem mobilizados em 

outra conjuntura histórico-social, faz com que os mesmos produzam diferentes efeitos de 

sentido. Observe-se como essa ressignificação funciona no DL:  

...A experiência brasileira mostra que os trabalhadores nunca avançaram enquanto tentaram caminhar a reboque do 
governo ou de grupos políticos estranhos à classe. Querer tutelar o movimento sindical e seus líderes é colocar-se de fato 
contra eles. (...) infelizmente quem mais fala em unidade sindical são os dirigentes sindicais que não estão acostumados a se 
subordinarem às decisões de suas categorias. São dirigentes acostumados a fazer reuniões de cúpula para ditar as regras aos 
trabalhadores. Ora, a unidade sindical se dá na prática, a partir da base e não da reunião de cúpula... (Fragmentos de 
entrevista de Lula a Frei Beto, publicada na ISTOÉ, 28/05/80 – In Lula: entrevistas e discursos, p. 283-85). 

Na perspectiva discursiva, entende-se que o fato de as palavras serem “marcadas” por 

sentidos anteriormente produzidos, não garante, a priori, o efeito de sentido que as mesmas 

produzem no discurso. Segundo Orlandi (1993(b):21), não há coincidência entre a ordem do 

discurso e a ordem das coisas. Uma mesma coisa pode ter diferentes sentidos para os 

sujeitos. E é aí que se manifesta a relação contraditória da materialidade da língua e da 

história. 

Retomando a conjuntura histórico-social na qual ocorreu a organização do movimento 

operário brasileiro, recorro, mais uma vez, a Silva (2000) quando escreve que, em 1912, o 

filho do, então, Presidente da República Hermes da Fonseca organizou um congresso operário 
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“fantoche” na tentativa articulada da sedimentação do sindicalismo atrelado ao Estado, 

prenúncio do sindicalismo “pelego” que se institucionalizaria com a ditadura de Getúlio 

Vargas.  Por outro lado, o deflagrar da primeira Guerra Mundial ampliou a crise econômica e, 

com ela, intensificaram-se as lutas operárias. Como resultado disso, o Estado desencadeou 

uma onda de repressões, com deportações, prisões em massa, fechamento de sindicatos e 

empastelamento de jornais.38 Apesar desses problemas, o ano de 1917 foi marcante para o 

movimento operário brasileiro, tanto pelas lutas sociais desencadeadas no País como pelo 

eclodir da Revolução Russa que despertou o entusiasmo e a solidariedade do movimento 

operário internacional. As primeiras notícias que chegavam aos meios operários brasileiros 

sobre essa revolução, identificavam-na como uma mudança social profunda e libertária. 

Resultado disso, em 1919, os anarquistas fundaram o primeiro Partido Comunista Libertário 

ou Partido Comunista do Brasil que, segundo Evangelho Lopes (1986:27), era de uma 

organização anarquista que, sob a ressonância da Revolução Russa no meio operário, 

denominava-se comunista. Mais tarde, a informação de que os bolcheviques russos eram 

comunistas-marxistas e não comunistas-anarquistas provocou a primeira grande ruptura no 

movimento operário revolucionário (op. cit., p.28). Esse partido, fundado pelos anarquistas, 

mantinha integralmente os objetivos de uma forma libertária de organização, baseados nas 

idéias de Bakunin e Kropotkin e não tinha nenhuma ligação com segmentos do Partido 

Comunista que viria a ser fundado em 1922, inspirado no leninismo que começava a afirmar-

se na Rússia. 

Essa divergência entre os anarco-sindicalistas e os anarco-bolchevistas explicitou-se no 

III Congresso Operário Brasileiro (1920), culminando com a fundação do Partido Comunista 

em 1922. Ocorre, então, uma nova reconfiguração discursiva na FD dos trabalhadores 

brasileiros, capaz de instaurar uma nova posição-sujeito no interior dessa FD. Embora o PCB, 

ao longo de sua história, tenha vivido grande parte de sua existência na ilegalidade, a partir de 

sua criação, todo o movimento operário ‘teve’ que, obrigatoriamente, posicionar-se contra ou 

a favor desse partido39. O PCB, embora tivesse a maioria dos seus quadros oriundos do 

anarquismo ou de associações influenciadas pelos anarquistas, divergia tanto dos anarquistas 

como dos socialistas, posição-sujeito já silenciada ou em processo de silenciamento. Defendia 

                                                           
38 O II Congresso Operário Brasileiro foi realizado em 1913. Nele a principal discussão travou-se em torno do 
repúdio à participação do Brasil na 1ª Guerra Mundial, então, iminente. 
39 O PCB (1922-1992) teve lugar de destaque na história política brasileira. Da fundação à extinção, o partido 
participou dos grandes momentos políticos nacionais do séc. XX, com destaque para as atividades desenvolvidas 
entre a Segunda Guerra Mundial e o Golpe Militar de 1964, incentivando e atuando junto aos sindicatos 
operários e na criação de sindicatos rurais que, mais tarde, transformaram-se nas “Ligas Camponesas”. Após o 
golpe, a atuação do partido, em nenhum momento, alcançou a mesma importância (Santana, 2001:26-27). 
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uma mudança revolucionária, mas não renunciava à participação nas eleições e aceitava 

participar de negociações com o governo (Batalha, 2000:35).  

A partir desse III Congresso, com o  campo operário cindido nessas duas facções 

conflitantes (duas posições-sujeito divergentes), tornaram-se cada vez mais evidentes as 

divergências teórico-práticas entre as duas correntes: os marxistas e os anarquistas. Essa 

polêmica acentuou-se e se estendeu até a década de 30. A principal divergência consistia  em 

termos de vincular ou não o movimento sindical ao Partido. Os anarco-sindicalistas 

criticavam os comunistas pelas suas tentativas de atrelar os sindicatos à política do Partido. 

Note-se como o discurso dessas duas posições-sujeito fazem eco, isto é, se ressignificam no 

DL, logo após as greves do ABC paulista: 

...Há um entrave imposto pela estrutura sindical brasileira ao movimento sindical. O movimento sindical brasileiro é 
como uma criança quando nasce, presa pelo cordão umbilical à mãe. O movimento sindical tem esse cordão umbilical preso 
ao Ministério do Trabalho. Daí, salvo alguns dirigentes sindicais mais afoitos que quiseram se libertar disso, a grande maioria 
dos dirigentes sindicais ainda continua dependente, querendo agir dentro de uma legalidade que impede de fazer alguma 
coisa....existe uma legislação toda que prende o movimento sindical, mas quero dizer ao companheiro que já existem no 
Brasil alguns dirigentes sindicais, ou talvez uma ou duas dezenas de dirigentes sindicais, querendo se libertar desse cordão 
umbilical. (...) eu entendo que os dirigentes sindicais em nenhum instante devem deixar de levar mensagens sérias à classe 
trabalhadora e só acredito numa forma de libertação da classe trabalhadora: é o trabalho surgido da base, é o trabalhador 
consciente, é o trabalhador se preparando, é o trabalhador entendendo que só terá direito de viver bem, ter o direito de dar 
uma boa educação para o seu filho, ter o direito até de olhar olho no olho de seu filho, se ele brigar dentro da fábrica, se ele se 
conscientizar. E aí os dirigentes sindicais têm a responsabilidade de dar essa conscientização à classe trabalhadora. (...) no 
momento em que os trabalhadores acordarem...as coisas mudarão, e mudarão não só em benefício da classe trabalhadora, mas 
mudarão inclusive em benefício da nação. (...) os dirigentes sindicais têm que fazer esse chamamento para o trabalhador 
participar. (...) Eu acho que a situação da classe trabalhadora será resolvida, quando a classe trabalhadora participar da vida 
política, independentemente da criação ou não de partido político. ...de nada adianta criar um partido se não tiver trabalhador 
participando.... (Programa Vox Populi, TV Cultura, canal 2, SP, maio/78, In Lula: entrevistas e discursos, p. 66-69). 

Divergências à parte, tanto os anarquistas, como os comunistas eram contra o 

capitalismo, a propriedade privada dos meios de produção e a divisão da sociedade em classes 

sociais. São esses objetivos comuns que garantem o pertencimento de ambas as correntes a 

uma mesma FD, embora ocupando posições-sujeito divergentes. Em relação à 

individualização de uma FD, Pêcheux (1980:196) ressalta que: 

... é impossível caracterizá-la classificando-a entre outras formações mediante 
alguma tipologia. Pelo contrário, há que definir a relação interna que mantém com 
seu exterior discursivo específico; há que determinar os avanços constitutivos 
mediante os quais uma pluralidade contraditória, desigual e interiormente 
subordinada de formações discursivas se organiza em função dos interesses postos 
em jogo na luta de classes40, em um momento dado de seu desenvolvimento e em 
uma formação social dada. 

No caso da FD dos trabalhadores brasileiros, segundo Evangelho Lopes (1986), 

enquanto os anarquistas eram pela “ação direta”, os comunistas acreditavam que se devia 

lutar, utilizando todos os meios para acabar com o capitalismo (op. cit., p.32). Esse era o 

                                                           
40 Segundo Pêcheux (1980:195), toda a formação ideológica deve ser analisada desde o ponto de vista de classe e 
do ponto de vista ‘regional’, o que talvez explique que toda a ideologia está dividida (não é idêntica a si mesma). 
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contexto conflituoso em que se situava o movimento sindical nas primeiras décadas do século 

XX. Em 1925, quando da realização do II Congresso do PCB, o movimento sindical estava 

dividido em três tendências: anarquista, comunista e “amarela” ou reformista; e a 

divergência sindical entre anarquistas e comunistas havia se aprofundado, impossibilitando a 

construção de uma unidade sindical. Mesmo assim, dividido e desorganizado, os 

trabalhadores haviam dado mostras de sua força reivindicatória. Essa foi a conjuntura com 

que se deparou o governo instaurado pela Revolução de 30 (op. cit., p.33-44). Volto a 

observar que, sob a perspectiva teórica da AD, essas três tendências são concebidas como 

diferentes posições-sujeito que coexistem, na divergência, no interior de uma mesma FD. 

Segundo Indursky (2000(a):80), a convivência de posições-sujeito desiguais no interior de 

uma mesma FD mostra que não há lugar para o mesmo sentido neste domínio de saber. Não 

obstante a isso, embora essas diferentes posições-sujeito se relacionem com a forma-sujeito de 

forma desigual, não significa que as mesmas não se identifiquem com a forma-sujeito que, 

por sua vez, é capaz de organizar e de administrar as diferenças de saberes que aí se 

produzem. 

Segundo Evangelho Lopes (op.cit.), a repressão política do governo Vargas, 

acompanhada do enquadramento legal dos sindicatos, que passaram a ser regulados pelo 

Estado em moldes fascistas, não iria deixar espaço ao sindicalismo autônomo e à sua tática de 

ação direta. Os trabalhadores anarco-sindicalistas negaram-se a integrar as estruturas 

corporativas do Estado e isso os afastava do movimento sindical. O estatismo corporativo de 

Vargas, com sua intromissão no mundo sindical, na economia e com todo o seu paternalismo, 

contribuiu para minar o antiestatismo que os anarco-sindicalistas tinham divulgado no 

movimento operário, como componente essencial de sua prática e visão de mundo. A partir de 

30, o movimento anarco-sindicalista entrou em declínio e o movimento sindical, como 

resultado das divergências internas, desorganizou-se (op. cit., p.46-53). Em AD, entende-se 

que essa “desorganização”, registrada pela autora supra citada, trata-se de uma reconfiguração 

ocorrida no espaço interno da formação discursiva dos trabalhadores brasileiros. É essa 

reconfiguração das posições-sujeito no interior da FD que permite compreender que, nessa 

nova conjuntura histórico-social, é a posição-sujeito reformista (ligada à Igreja e ao Estado) 

que passa a controlar ou atuar mais fortemente o/no movimento sindical brasileiro, 

silenciando ou colocando à margem as demais posições-sujeito. 
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O decreto nº 19.77041, conhecido como a Lei de Sindicalização, definia os sindicatos 

como órgãos de colaboração e de cooperação com o Estado e, dentre outras coisas, proibia 

atividades políticas e ideológicas dentro dos mesmos. Os anarquistas e comunistas, nas 

comemorações do 1º de maio de 1931, fizeram ecoar seu repúdio ao referido decreto: “Abaixo 

a lei mussolinesca de sindicalização das classes!”. A oposição dos comunistas e dos 

anarquistas à Lei de Sindicalização deixou o campo livre às organizações amarelas já 

existentes e às que seriam organizadas posteriormente pelo Ministério do Trabalho (Dulles, 

op. cit.,p.374-76). 

Durante a vigência do primeiro governo de Getúlio Vargas, foi criada uma legislação 

que, inegavelmente, contemplava reivindicações dos trabalhadores, mas que, ao mesmo 

tempo, criava condições para que o governo controlasse os sindicatos. A legislação sindical 

instaurada pela Constituição de 1937 foi uma tradução da Carta del Lavoro que vigorou na 

Itália de orientação fascista. Essa legislação definia os sindicatos como “órgãos de 

colaboração e cooperação com o Estado” e, dentre outras coisas, proibia aos sindicatos 

desenvolverem atividades políticas e ideológicas. Essa é uma das questões que retorna no DL, 

ainda que ressignificada. Note-se: 

...Temos que definir o seguinte. A CLT foi feita numa época em que praticamente não existia trabalhador no Brasil. 
Foi feita pela imaginação criadora de um ditador, que copiou o regime também de um ditador, e que impôs aos brasileiros 
determinadas coisas. Poderíamos até considerar que, no momento em que a CLT foi instituída, ela era vantajosa porque não 
tínhamos nada... (Fragmentos de entrevista de Lula ao Diário do Grande ABC, 23/07/78 – In Lula: entrevistas e discursos, p. 
121). 

O reconhecimento, na legislação trabalhista, de alguns dos objetivos e conquistas que o 

movimento operário havia conquistado, em duras lutas, nas primeiras décadas do século XX, 

fez com que, para muitos trabalhadores assalariados urbanos, o Estado e o ditador passassem 

a ser vistos como “pai dos pobres”; a lei sindical do Estado Novo favoreceu a emergência de 

uma burocracia sindical e criou condições para que o sindicalismo se tornasse um instrumento 

político nas mãos de direções sindicais que passaram a deter recursos e poder até aí 

inexistentes (Silva:55-56). Esse segmento sindical ocupa, no interior da FD dos trabalhadores 

brasileiros, a posição-sujeito que paradoxalmente agrega saberes muito próximos aos da FD 

patronal da era Vargas. 

Com a eclosão das greves do ABC paulista em 1978, esses saberes são discursivamente 

ressignificados. Isso pode ser observado através de um fragmento do DL: 

...Hoje, mais do que em qualquer época, existe entre os trabalhadores a mentalidade de modificar o legado de Vargas 
no que toca à legislação trabalhista, que impede a autonomia e a liberdade sindical. Duas criações de Getúlio continuam ainda 
                                                           
41 Assinado em 19 de março de 1931. 
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muito presentes: o corporativismo sindical e o individualismo nas tratativas dos empregados com os empregadores. Também 
é necessário que os sindicatos se libertem do Estado, do qual são totalmente dependentes. A estrutura sindical foi criada por 
Vargas com tal ‘perfeição’ que hoje, passados quarenta anos, um artigo sequer da CLT foi modificado. Essa ‘perfeição’ só 
atende aos interesses dos patrões, dos Estados e dos pelegos... (Fragmentos de entrevista de Lula  à  ISTOÉ, 24/04/1983, p. 
45). 

É à legislação trabalhista (herança do Estado Novo) e ao atrelamento sindical ao Estado 

que a posição-sujeito instaurada na FD dos trabalhadores brasileiros, quando do 

acontecimento histórico e enunciativo da eclosão das greves do ABC paulista, se contrapõe. 

Ou seja, em uma outra conjuntura histórico-social, a posição-sujeito em que se inscreve o DL 

instaura a contraposição a essa posição-sujeito da corrente sindical atrelada ao Estado. 

Observe-se, a seguir: 

... Do ponto de vista da estrutura sindical brasileira, eu acho que o sindicato deve ser totalmente desvinculado do 
Ministério do Trabalho – totalmente... (...) Em relação a uma central sindical, sou favorável, desde  que seja mudada a 
estrutura sindical, pois, com a estrutura atual, acho que seria apenas criar mais um cabide de emprego. (...) Agora, mudando 
essa estrutura, eu acho importante... (Fragmentos de entrevista de Lula à Gazeta Mercantil, 05/04/79 - In Lula: entrevistas e 
discursos, p. 176).  

Ainda no governo de Vargas, declarada a Segunda Guerra Mundial, embora a repressão 

contra os sindicatos, as prisões, as torturas fossem uma prática, os trabalhadores sentiam-se 

motivados para lutar contra o nazi-facismo. Entretanto, durante o Estado Novo, a repressão 

aos sindicalistas revolucionários e a propaganda do Estado contribuíram para a consolidação 

de um sindicalismo atrelado ao Estado, misto de coorporativismo fascista e de populismo 

político. A repressão policial desencadeada contra o sindicalismo revolucionário 

desestruturou a organização independente e estabeleceu a hegemonia dos sindicatos oficiais e 

da burocracia sindical.  

Apesar disso, a derrota do nazi-facismo e o crescimento das forças democráticas em 

todo o mundo incentivaram os trabalhadores brasileiros a reorganizarem os saberes de sua 

FD. Divergências à parte, centenas de greves e de manifestações foram realizadas e, se não 

provocaram, pelo menos, influenciaram na derrocada do Estado Novo em 1945. O PCB 

adotou, então, a linha do paralelismo sindical que perdurou até meados da década de 50 

quando voltou a atuar nos sindicatos oficiais. O PCB, nesta época, funcionou como um 

referencial à esquerda e conseguiu sobreviver através de um trabalho de resistência dentro das 

fábricas e de contínua atuação no interior da estrutura sindical (Santana, 2001:27). O fim do 

Estado Novo proporcionou um momento de efervescência no movimento sindical. A 

Constituição promulgada em 1946 assegurava, dentre outros direitos, a legalização do PCB, o 

direito de formação de sindicatos e o direito de greve, mas, já em 1947, o governo, sob a 

alegação de infiltração comunista nos sindicatos, decretou a dissolução da Confederação 

Geral dos Trabalhadores (CGT), interveio nos sindicatos e cassou o registro do PCB. Com os 

comunistas na clandestinidade, os militantes sindicais ameaçados de prisão e os sindicatos 
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fechados ou sob intervenção, mais uma vez, restou como mais forte a posição-sujeito do 

sindicalismo oficial, gerido por interventores nomeados pelo governo.  

Na análise do DL, podem ser constatados enunciados que, ao (re)significarem a 

discursividade anterior, denunciam esse tipo de atuação sindical no seio da FD dos 

trabalhadores. Note-se um deles: 

...Não me sinto em condições de julgar ninguém, mas o dirigente sindical que se preza não pode em momento algum 
ver o sindicato como órgão empregatício que lhe dê um status. ...não pode deixar de denunciar as arbitrariedades existentes 
dentro de sua categoria. O pelego é a omissão do movimento sindical brasileiro. É de muita recepção, mas de pouca 
participação. Um dirigente sindical que se preza não deveria se subordinar a ser um vogal, um juiz classista, apenas para 
ganhar dinheiro.(...) O pelego serve muito mais ao patrão. É um entrave no desenvolvimento da classe trabalhadora. (...) os 
homens estão aí, toda a cúpula sindical é composta por homens de antes de 64. Isso também define o pelego: o cara consegue 
se moldar a qualquer tipo de governo. Se amanhã entrar um governo de ultra-esquerda, serão ultra-esquerdistas, se entrar um 
de ultra-direita serão ultra-direitistas ... (Fragmentos de entrevista de Lula ao Pasquim, 24 a 31/03/78. In Lula: entrevistas e 
discursos, p. 28 e 29). 

Não obstante as constantes adversidades, o movimento sindical conseguiu rearticular-se 

e realizou, em agosto de 1960, o III Congresso Sindical Nacional dos Trabalhadores. 

Congresso esse, marcado por fortes divergências entre as três correntes sindicais que dele 

participaram: a nacionalista, a dos renovadores e a oficial ou “amarela” como era chamada. 

A corrente nacionalista estava constituída por liberais, socialistas, nacionalistas e comunistas 

e propunha uma revolução “antiimperialista”, nacional e democrática; a corrente renovadora 

era representativa de sindicatos católicos, do segmento ligado à campanha política de Jânio 

Quadros e da esquerda contrária ao PCB; os “amarelos” eram os ligados ao Ministério do 

Trabalho. As duas últimas correntes eram próximas e se aliavam em muitos momentos 

(Evangelho Lopes, 1986:69). 

No IV Encontro Nacional Sindical (1962), o Comando Nacional de Greve Geral foi 

transformado em Comando Geral dos Trabalhadores (CGT) – órgão de orientação, 

coordenação e direção do movimento sindical brasileiro e o ano seguinte (1963) foi de grande 

agitação sindical. Intensificavam-se os choques de interesses entre as forças populares e 

progressistas com os dos conservadores, período em que muitas greves ocorreram. O CGT, 

apesar de não ser reconhecido legalmente, atuou até 1964 como Central Sindical. Um dos 

dirigentes sindicais do CGT, Dante Pellacani, assim se expressava em relação à greve:  

...A greve é um instrumento de defesa dos trabalhadores, assegurado pela Constituição, que só é utilizada em última 
instância. As greves só são deflagradas devido à intransigência dos empregadores que se recusam a atender às reivindicações 
que lhes são apresentadas por processos amigáveis (...); somente a greve é capaz  de quebrar a intransigência patronal, pois 
com a eclosão dos movimentos paredistas suas reivindicações são atendidas (In Evangelho Lopes, op. cit., p.76). 

Enunciados dessa natureza foram silenciados pelo Golpe Militar de 31 de março de 

1964. O movimento sindical foi um dos setores mais duramente atingidos pela repressão em 

virtude de sua integração na luta pelas reformas de base, então, reivindicadas por parte da 
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sociedade brasileira. As greves foram proibidas, a liderança do CGT foi cassada, os sindicatos 

fechados, as diretorias sindicais destituídas, tendo os direitos políticos cassados. O golpe 

militar não só repercutiu nos sindicatos urbanos como também no campo. Evangelho Lopes 

(op.cit., p.82) escreve que lideranças sindicais rurais também sofreram repressão, 

desapareceram ou foram mortas pelas tropas dos latifundiários após abril de 1964. Muitas 

lideranças sindicais foram presas e torturadas, outras, exilaram-se e uma “longa noite” de 

repressão teve início para os trabalhadores brasileiros. A partir daí, os sindicatos, controlados 

pelo governo, assumiram o papel de agente assistencialista. Não bastasse isso, segundo 

Santana (2001:31), após o golpe, e durante todo o período da ditadura, o PCB intensificou e 

estreitou alianças com os setores mais conservadores do movimento sindical, afastando-se do 

pólo dinâmico que surgiria no final dos anos setenta. 

Apesar da repressão e das dificuldades de organização, as posições-sujeito silenciadas 

pelo Golpe tentaram resistir. Segundo Brum (1999:310-11), entre 1967 e 1968, como uma 

forma de resistência ao regime militar e também pela motivação das mobilizações que 

estavam ocorrendo em diferentes países da Europa, houve uma tentativa de mobilização, 

surgida a partir de segmentos políticos, sindicais, estudantis, dentre outros. O movimento 

sindical tentou uma rearticulação, conseguindo inclusive realizar as greves dos metalúrgicos 

de Osasco (SP) e de Contagem (MG). No entanto, esses movimentos foram fortemente 

reprimidos através do AI-5, baixado em dezembro de 1968. A partir daí, inicia-se o período 

mais duro da ditadura militar e os trabalhadores, assim como outros segmentos da sociedade, 

sofrem os efeitos de um novo golpe dentro do golpe militar de 1964. Na prática, durante 10 

anos, a classe operária saiu da cena pública brasileira, mas mesmo “calados”, num silêncio 

imposto, os operários conseguiram se reorganizar. No final dos anos 70, num contexto social 

bem mais complexo do que aquele do início do séc. XX, surge um sindicalismo autônomo, 

manifestado nas lutas do ABC paulista.  

Em maio de 1978, ocorre a retomada pública das lutas dos trabalhadores a partir das 

greves dos metalúrgicos do ABC paulista que se estendem para todo o País nos anos 

seguintes. Esses metalúrgicos retornam à greve, atropelam a legislação repressiva vigente e 

inauguram um novo período na história do movimento sindical (Evangelho Lopes,1986:14-

85). 

Com esse movimento, inicia-se o período do novo sindicalismo, entendido como em 

oposição à estrutura sindical oficial marcada pelo assistencialismo sindical até então vigente. 

O “estopim” do novo sindicalismo aconteceu com uma greve em 12 de maio dos 
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trabalhadores da Scania. Em poucos dias, o movimento alastrou-se por outras empresas. Com 

a liderança do sindicato presidido por Lula, 150 mil operários interromperam a produção sem 

deixar de comparecer ao trabalho.  

É nessa conjuntura que enunciados sobre a greve voltam a ser reinscritos, ainda que 

ressignificados, na FD dos trabalhadores brasileiros. Observem-se alguns enunciados 

próprios das greves do início do século XX: 

“Todos os operários desta Capital, sem distinção de classe, estão em greve” (Boletim afixado na sede da Federação 
Operária do Rio de Janeiro, 1917 – In Dulles, op. cit. p.58). 

“Positivamente, Sr Dr., não queremos fazer revoluções. Queremos, sim, trabalhar, tendo nossos direitos assegurados e 
respeitados” (1918 – enunciado dirigido ao chefe de polícia do RJ por  tecelões em greve. In Dulles, op. cit. p.69). 

“Proletários de todos os países, uni-vos! Já é tempo de iniciar a luta contra todos os usurpadores” (1º de maio de 1919 
– São Paulo. In Dulles, op. cit. p.72). 

“Que importam os 20 % do passado se a soma do que se obtém nas oito horas é inferior à que se percebia antes da 
greve atual?” (Jornal A Plebe, 1917. In Dulles, op.cit. p.75). 

Agora, observe-se como esses enunciados emergem do interdiscurso e são reinscritos, 

de forma (re)significada, no DL: 

...Eu acho que o mais importante não é o percentual, eu acho que o mais importante foi o trabalhador descobrir que é 
possível medir forças com a classe empresarial. Eu acho que o mais importante foi o trabalhador descobrir, por exemplo, que 
greve não é sinônimo de baderna, que greve é isto, que existe em nível de consciência, de participação política. E a partir do 
momento que o trabalhador que não é tão difícil fazer uma  greve, que não é tão difícil usar a arma mais importante que ele 
tem, eu acho que as coisas podem se tornar mais fáceis para a classe trabalhadora... (Senhor Vogue, Fragmentos de entrevista 
concedida a Ruy Mesquita, julho/78 -  In Lula: Entrevistas e Discursos, p. 112). 

... deu também prá gente ter certeza de que a greve é o único instrumento que a classe trabalhadora tem de se 
defender dos abusos dos empresários, os abusos do próprio governo. Eu acho que a greve bem usada é um instrumento 
infalível, é um instrumento que proporcionaria aos trabalhadores melhores dias, melhores salários, melhores condições de 
trabalho e melhor posição política dentro da sociedade...  (Fragmentos de entrevista a Renato Tapajós, 22/05/79, In: Lula: 
entrevistas e discursos, p. 187-90). 

Isso demonstra o momento em que, em uma nova conjuntura histórico-social, outros 

sentidos vêm agregar-se à rede de formulações, reinscrevendo, na formação discursiva dos 

trabalhadores brasileiros, saberes silenciados em seu discurso e recalcados no interdiscurso e, 

concomitantemente, instaurando uma nova posição-sujeito, ou seja,  delimitando, no interior 

dessa FD, uma nova região de saber representativa dos saberes e das demandas desse “novo 

sindicalismo” (dessa nova posição-sujeito). Dizendo diferentemente: com a eclosão das 

greves do ABC paulista, institui-se, na FD dos trabalhadores brasileiros, uma nova posição-

sujeito através da qual um grupo significativo de trabalhadores passa a enunciar novos 

sentidos. É a partir dela que esse grupo de trabalhadores resgata/mobiliza e (re)significa 

saberes provenientes do interdiscurso, conforme as sdr(s) apresentadas acima; delimita-se, 

assim, uma região de saber interna à FD dos trabalhadores brasileiros; é desse “lugar” que 

Lula e outros trabalhadores passam a enunciar.  
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É justamente nesse momento de atualização e de (re)significação da memória que se 

produz esse novo efeito de sentido, isto é, uma nova posição-sujeito, pois, segundo Orlandi 

(1993(b):21), uma posição-sujeito não é anterior à construção dos efeitos de sentido, se 

produz com eles. É nessa posição-sujeito que vai se inscrever o discurso de Lula (DL), 

entendido, nesta tese, como efeito de unidade discursiva dessa posição-sujeito, determinada 

pelo jogo entre diferentes posições-sujeito. A análise que realizo se detém no discurso de 

Lula, mas, a partir dessa posição-sujeito, outros sujeitos enunciadores também enunciam, 

enunciaram ou poderiam ter enunciado. A opção pela análise do DL é no sentido de entender 

que Lula, como sujeito enunciador desse discurso, concomitantemente desempenhou, na 

interlocução interna à FD, a função de líder e, na interlocução externa, a de porta-voz dessa 

posição-sujeito e da FD dos trabalhadores. Na interlocução interna, enuncia para seus pares e, 

na interlocução externa, enuncia em nome de seus pares. A construção desse “lugar” 

legitimado de líder e de porta-voz, como uma forma histórica de enunciação, permite o efeito 

de unidade discursiva dessa região de saber (posição-sujeito) no interior da FD. 

À época da instauração dessa nova posição-sujeito, segundo Meneguello (1989:49), 

puderam ser identificadas três tendências políticas (sob a ótica da AD, três posições-sujeito) 

no movimento sindical então existente. Tendências essas, definidas por sua maior ou menor 

oposição em relação à estrutura sindical oficial. O primeiro grupo, relativamente inexpressivo, 

auto-intitulado de oposições sindicais, era formado por militantes católicos e remanescentes 

de pequenos agrupamentos de esquerda. Sua atuação, desde o final da década de 60, estava 

voltada à construção de organizações sindicais extra-oficiais, fundadas nas comissões de 

fábrica; o segundo, autodenominado unidade sindical, contava com o maior número de 

entidades associativas e tinha como linha básica de atuação o não-rompimento com o 

establishment sindical, era sustentado por certa aliança com o Partido Comunista Brasileiro. 

Os dirigentes desta tendência estavam ligados à esquerda marxista ortodoxa; o novo 

sindicalismo foi constituído dentro dos sindicatos oficiais, mas sem vínculos com as 

oposições sindicais ou com tendências ideológicas da esquerda marxista. Caracterizou-se pela 

defesa da proposta de transformação radical da estrutura sindical oficial e do sistema das 

relações trabalhistas, inseriu novos temas na luta sindical, redimensionando o papel do 

sindicato e da classe trabalhadora no processo de democratização do sistema político do país. 

Tendo em vista a fragilidade do grupo auto-intitulado de oposições sindicais, a dinâmica 

do movimento sindical, no final dos anos 70, definiu-se pela polarização entre as duas 

maiores tendências – o novo sindicalismo e a unidade sindical -, traduzindo as clivagens 
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existentes entre as estratégias sindical e política. Essas duas tendências, nesta tese, são 

entendidas como posições-sujeito divergentes, inscritas no interior da FD dos trabalhadores 

brasileiros. 

Embora a maioria dos historiadores apresente o novo sindicalismo sem vínculos com 

outras correntes sindicais ou políticas, há que se levar em conta que discursivamente não é 

assim que funciona. Na perspectiva teórica da AD, essa nova posição-sujeito atualiza e 

ressignifica saberes que estavam já-lá, no âmbito do interdiscurso, silenciados, mas não 

apagados. Diante de outras condições de produção, em outra conjuntura histórico-social, em 

1978, retornam e são ressignificados enunciados anteriores, ainda que sob o viés do 

inconsciente do sujeito enunciador do DL. Os saberes que migram para o DL lembram/fazem 

ressoar discursos-outros, de outras FDs ou de outras diferentes posições-sujeito que 

configuraram e, ao longo do tempo, reconfiguraram a FD dos trabalhadores brasileiros desde 

o final do século XIX. Discursivamente, a compreensão é a de que, pelo viés da memória 

discursiva, nessa nova reconfiguração da FD, saberes reinscrevem-se no DL, isto é, são 

rememorados e ressignificados, mobilizando novos sentidos, embora isso, necessariamente, 

não se dê de forma direta nem consciente. Esse processo de configuração/reconfiguração da 

FD faz com que a mesma se apresente hiper-heterogênea, pois recortada por diferentes 

regiões internas, determinadas pelo “jogo” das posições-sujeito que nela estão inscritas e que 

se movimentam entre diferentes FDs. Uma dessas regiões de saber interna à FD dos 

trabalhadores brasileiros, abriga a posição-sujeito em que está inscrito o discurso de Lula 

(DL), em análise nesta tese. 

Uma vez determinada a configuração metodológica da FD em pauta, na seção que se 

segue, trato da configuração histórica e discursiva da posição-sujeito em que se inscreve o 

discurso de Lula (DL). 

 

Seção II – A configuração histórica e discursiva da posição-sujeito em 

que se inscreve o DL 

 

Nesta seção, procuro compreender a conjuntura histórico-social em que se instaura a 

posição-sujeito em que o DL se inscreve, em especial, entender a configuração/reconfiguração 

discursiva dessa posição-sujeito ao longo do espaço-tempo analisado nesta tese. 

Metodologicamente, delimito diferentes acontecimentos históricos, objetivando compreender, 
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em um primeiro momento, como se dá a instauração dessa posição-sujeito, ou seja, como se 

pode individualizar essa região de saber no seio da FD dos trabalhadores brasileiros e, a 

partir disso, compreender, através do funcionamento do DL, como se configura/reconfigura 

discursivamente a referida posição-sujeito. 

A análise que realizo nesta seção possibilita “revisitar” as condições histórico-sociais de 

produção42 do DL e também compreender o acontecimento (fato) histórico e o acontecimento 

enunciativo que, sob meu ponto de vista, recupera/mobiliza no interdiscurso saberes próprios 

da FD dos trabalhadores brasileiros, capazes de instaurar o efeito fundador da posição-

sujeito em que o DL se inscreve no interior dessa FD. Ao longo do processo discursivo em 

pauta, analiso dois outros acontecimentos históricos que apontam para o modo como essa 

posição-sujeito elabora, desloca, reelabora e/ou ressignifica sentidos. Registro que estou 

tomando acontecimento enunciativo, da forma como foi formulado por Indursky (2002(a)), 

como sendo resultante de um acontecimento histórico que, embora não gere uma ruptura 

capaz de instaurar uma nova FD, nem mesmo de fazer com que o sujeito se desidentifique da 

FD em que está inscrito, provoca um estranhamento em relação à posição-sujeito dominante 

na FD dos trabalhadores, instaurando uma nova posição-sujeito no interior dessa FD, ou seja, 

instituindo, nela, uma nova forma de enunciar sentidos e um modo diferenciado de se 

relacionar com a forma-sujeito e com a ideologia. 

Longe de preocupações cronológicas, o interesse é compreender os efeitos de sentido 

produzidos por esse acontecimento que, sob meu ponto de vista, tem especial relevância no 

processo discursivo em análise. Tendo em vista os objetivos acima expostos, explicito, a 

seguir, o entendimento que se tem, na AD, de acontecimento histórico, acontecimento 

discursivo e acontecimento enunciativo. 

                                                           
42 Courtine (1981(b):22-37), quando trata das condições de produção de um discurso, propõe que as mesmas 
sejam pensadas sob a dependência da relação que uma FD mantém com a ‘pluralidade contraditória’ de seu 
interdiscurso. Seguindo esta mesma perspectiva, Orlandi (1987:158-59) escreve que todo o discurso deve ser 
referido às condições de sua produção, ou seja, os interlocutores, a situação, o contexto histórico-social 
constituem o sentido da seqüência verbal produzida, isto é, o discurso. Salienta que, para a AD, a noção de 
condições de produção é importante, pois são elas que caracterizam o discurso, o constituem e, como tal, tornam-
se objeto de análise. Orlandi (1997), no prefácio de “A fala dos quartéis e outras vozes”, afirma que a 
materialidade da linguagem (o como se diz) é o fio condutor da compreensão dos sentidos, os quais não existem 
em si, mas nas relações estabelecidas quando de sua produção. Em texto distinto (1999:30-34) volta a tratar das 
condições de produção: explicita a distinção entre condições de produção em sentido estrito (circunstâncias da 
enunciação - contexto imediato) e condições de produção em sentido amplo (contexto sócio-histórico, 
ideológico); afirma que as condições de produção compreendem, fundamentalmente, os sujeitos e a situação, 
observando que a maneira como a memória (o interdiscurso) é acionada, também é constitutiva das condições de 
produção - o que o é dito em outro lugar também significa em nossas palavras. 
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Pêcheux (1990(c):15-28) apresenta o discurso como estrutura e acontecimento. 

Acontecimento discursivo, entendido como o ponto de encontro de uma atualidade e de uma 

memória; como fato novo em um contexto de atualidade e no espaço da memória que ele 

convoca e que já começa a reorganizar. Ressalta a existência de uma discursividade anterior 

ao acontecimento que prossegue através dele e que, a partir dele, se prolonga, provocando 

nova discursividade. Para Pêcheux, o enunciado típico de um acontecimento discursivo é 

“colado” ao acontecimento histórico, enunciado esse que se torna uma atividade coletiva.  

Indursky (1998(b):18), da mesma forma que o faz Pêcheux, afirma que um 

acontecimento discursivo inaugura um novo dizer, fazendo trabalhar a memória - reorganiza 

a memória, isto é, os movimentos da memória permitem estabelecer uma ruptura com uma 

série de formulações e, por outro lado, instauram uma nova série de formulações, novos 

dizeres, estabelecendo, conforme Pêcheux (op.cit., p.17), o ponto de encontro de uma 

atualidade e uma memória. Nas palavras dessa autora (1998(b)): 

...a estrutura, ao mobilizar a memória discursiva, trabalha com o repetível, inscrito 
em um tempo de longa duração, enquanto que o acontecimento discursivo 
trabalha  com a ruptura do mesmo, com a instauração do novo, inscrevendo-se em 
um outra espécie de tempo de curta duração. Instituída a ruptura com o dizer 
memorial, abre-se um novo domínio de memória, em torno do qual outros dizeres 
irão inscrever-se, participando também da estrutura (p.18). 

A partir dos estudos de Pêcheux e de Indursky, acredito ser possível compreender que 

um acontecimento discursivo estabelece uma ruptura (rompe com a “estabilidade” anterior) e 

inaugura uma nova “estabilidade” discursiva, mas não logicamente organizada, pois a mesma 

tem a ver com a ordem do discurso que joga com a materialidade lingüística e com a 

materialidade histórica. A ruptura, gerada pelo acontecimento discursivo, instaura “o novo”,  

embora se saiba que “o novo”/“o fundador” é concebido, em AD, como efeito de. O 

acontecimento discursivo é, na verdade, conseqüência do acontecimento histórico, ainda que 

este nem sempre gere acontecimento discursivo. Dito diferentemente: o acontecimento 

discursivo é que permite a inscrição do acontecimento histórico na memória discursiva, na 

memória do dizer; o enunciado que estabelece a ruptura é coletivo, mas da ordem da 

incompletude, tanto pela discursividade anterior como pela futura - o processo, que já vinha 

sendo discursivizado, gera efeitos de sentido pontuais, mas também provoca nova 

discursividade. Um acontecimento discursivo desestabiliza o que está posto e provoca um 

novo vir a ser, reorganizando, conforme Pêcheux (1990(c):19), o espaço da memória que ele 

convoca. Deste ponto de vista, funciona, ao mesmo tempo, como uma interrupção e como 

uma  emergência. 
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Reiterando o acima exposto, acredito que nem todo o acontecimento histórico, 

necessariamente, provoque um acontecimento discursivo, como aquele concebido por 

Pêcheux, mas que um acontecimento histórico pode reorganizar o “dizer” a ponto de 

instaurar um acontecimento enunciativo, noção teórica formulada por Indursky (2002 (a)). 

Segundo ela, um acontecimento discursivo, na maneira como vinha sendo pensado por 

Pêcheux,  

acarreta o surgimento de uma nova forma-sujeito e, por conseguinte, de uma nova 
formação discursiva. Vale dizer: a ruptura é radical e definitiva; o sujeito não 
suporta mais os saberes da FD em que se inscrevia e com ela se desidentifica43, 
saltando para fora. Este movimento o conduz necessariamente para a instauração 
e/ou inscrição em uma outra FD e à produção de novos saberes. (...) o 
acontecimento enunciativo implica apenas a instauração de uma nova posição-
sujeito no interior de uma mesma FD. Dito de outra forma: surge aí uma nova 
fragmentação em relação à forma-sujeito, ou seja, surge aí um novo modo de 
enunciar os sentidos desta formação discursiva, mas este novo modo não opera 
pelo viés da ruptura com a formação discursiva e com a forma-sujeito. (...) 
Surgem novos saberes no interior da mesma FD. Enquanto o acontecimento 
discursivo remete para fora, é externo à formação discursiva que lhe dá origem, 
instaurando um novo sujeito histórico, o acontecimento enunciativo provoca a 
fragmentação da forma-sujeito e se dá, por conseguinte, no interior da própria 
formação discursiva, dando origem a uma nova posição-sujeito.  

A partir do escrito por Indursky (op. cit.) entendo que um acontecimento histórico gera 

um acontecimento enunciativo quando não provoca uma ruptura capaz de instaurar uma nova 

discursividade, nem faz com que o sujeito migre para outra FD; o acontecimento enunciativo 

reorganiza/reestrutura a discursividade interna da FD, sob pena de, assim não sendo, um 

acontecimento não poder ser nomeado de histórico, pois essa condição é própria do discurso – 

história e discurso são indissociáveis. Reitero: essa reorganização da discursividade interna 

resulta de um acontecimento (fato) histórico que, ao provocar o acontecimento enunciativo, 

fragmenta a forma-sujeito da FD e garante a inscrição de uma nova posição-sujeito em seu 

interior, ou seja, um novo modo de lidar com a ideologia, sem que haja o rompimento com o 

domínio de saber (Indursky, op.cit.) – é isso que, nesta tese, está sendo tomado como 

acontecimento enunciativo. 

                                                           
43 A questão da identificação/desidentificação do sujeito é tratada por Pêcheux (1988:215-17) quando ele aborda 
a relação que o sujeito pode manter com sua FD, o que chamou de modalidades da tomada de posição: a 
primeira modalidade consiste em uma superposição entre o sujeito da enunciação e o sujeito universal e 
caracteriza o discurso do “bom sujeito”; a segunda modalidade caracteriza o discurso do “mau sujeito”, discurso 
no qual o sujeito da enunciação “se volta” contra o sujeito universal por meio de uma “tomada de posição”. Essa 
segunda modalidade consiste em “uma separação (distanciamento, dúvida, questionamento, contestação, 
revolta...)” em relação ao que diz a forma-sujeito, conduzindo o sujeito do discurso a contra-identificar-se com o 
saber da formação discursiva que lhe é imposta, levando, assim a uma terceira modalidade que funciona sob o 
modo da “desidentificação do sujeito enunciador, de uma formação discursiva e de sua forma-sujeito, 
deslocando sua identificação para outra formação discursiva e sua respectiva forma-sujeito ou, até mesmo, 
instituindo outra formação discursiva (Pêcheux, 1988:213-17 e Indursky (2002(a)).   
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No processo discursivo em análise, demarco três acontecimentos históricos que, 

metodologicamente, me permitem organizar/delimitar o corpus discursivo da pesquisa. São 

eles: “a eclosão das greves do ABC paulista” (1978), “a  fundação do PT (1980)” e “a decisão 

do PT de buscar o poder pela via eleitoral (1982)”. O primeiro deles fragmenta a forma-

sujeito da FD dos trabalhadores brasileiros e instaura um acontecimento enunciativo que 

delimita, no interior da FD, uma nova região interna capaz de abrigar a discursividade que 

“emerge” com o DL; no caso em análise, esse acontecimento funciona como efeito de início 

desse discurso e também da posição-sujeito em que o mesmo se inscreve. Os dois outros, 

embora não fragmentem a forma-sujeito da FD, isto é, não instaurem novas posições-sujeito, 

marcam situações que apontam para uma significativa elaboração, apropriação, deslocamento, 

reelaboração e/ou ressignificação de sentidos no âmbito da própria posição-sujeito em que 

está inscrito o discurso em análise, interferindo naquilo que estou denominando 

configuração/reconfiguração discursiva dessa posição-sujeito.  

É isso que pretendo demonstrar no decorrer dos três recortes discursivos que compõem 

esta seção. Os mesmos são assim nomeados: 

Recorte discursivo I – A instituição da posição-sujeito em que o DL se inscreve 

Recorte discursivo II – A fundação do Partido dos Trabalhadores (PT) 

Recorte discursivo III – A participação do PT no processo eleitoral 

 

 

Recorte Discursivo I - A instituição da posição-sujeito em que o DL se 

inscreve  

             

O objetivo central do presente recorte discursivo é compreender “a eclosão das greves 

do ABC paulista” como sendo o acontecimento histórico que marca o confronto com as 

condições histórico-sociais da época e instaura um acontecimento enunciativo que fragmenta 

o sujeito histórico da FD dos trabalhadores brasileiros, reorganizando sua discursividade e 

instaurando a posição-sujeito em que o DL se inscreve no interior dessa FD. 

Para dar conta desse objetivo, recorro aos estudos de Indursky (2002(a)). Essa autora, 

quando trata da tomada de posição do sujeito, através da relação com a forma-sujeito de sua 

FD, escreve que nem todo o acontecimento histórico provoca um acontecimento discursivo 

nos moldes do formulado por Pêcheux (1990(c)), mas que um acontecimento histórico pode 
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provocar estranhamentos no “domínio de saber” em que ocorre, a ponto de instaurar um 

acontecimento enunciativo que reorganiza o “dizer” da FD e instaura um novo modo de 

enunciar os sentidos dessa FD, ou seja, uma nova posição de sujeito. 

Embora o funcionamento do discurso em análise não funcione da mesma forma daquele 

analisado por essa autora, sua reflexão teórica me ajudou a compreender como ocorre, na FD 

própria dos saberes e das demandas dos trabalhadores brasileiros, a instituição de uma nova 

posição-sujeito na qual o DL, representativo de um novo modo de enunciar saberes e 

demandas dos trabalhadores brasileiros vai se inscrever. Nesta tese, o referido discurso está 

sendo tomado como efeito de unidade discursiva dessa posição-sujeito. Esse discurso tem 

Lula como seu sujeito enunciador44. 

O DL, de início, não tinha vinculação com organizações de esquerda (ainda na 

clandestinidade), nem sequer com os partidos políticos (ARENA e MDB45), então, em 

legalidade. Isto gerou, por parte dos empresários, uma expectativa favorável a esse discurso, e 

por parte da esquerda, uma certa desconfiança, pois parecia estranho o surgimento de um 

discurso sindical sem ligação com nenhuma organização política. Entretanto, apesar dessas 

confianças e/ou desconfianças, o referido discurso, desde o início das atividades sindicais de 

Lula em 1969, apresentava-se como um discurso de resistência46 à forma de atuação da 

maioria dos sindicatos e/ou sindicalistas de então. Assim, até o momento da “eclosão das 

greves do ABC paulista”, em 1978, o discurso em análise, no interior da FD em que estava 

inscrito, resistia fortemente à posição-sujeito pretensamente dominante, ou seja, à posição-

sujeito do sindicalismo atrelado ao Estado. Ao mesmo tempo, esse discurso sinalizava para o 

confronto com a FD representativa dos saberes e dos interesses dos  patrões e do governo. 

Diante disso, creio ser possível afirmar que o acontecimento histórico e enunciativo da 

“eclosão das greves do ABC paulista” marcou o confronto com a FD patronal brasileira, mas 

                                                           
44 O “Sujeito enunciador” estou entendendo, a partir de Courtine (1981), como sendo aquele que, em seu 
intradiscurso, ocupa um lugar determinado no seio de uma FD, em uma situação de enunciação dada. É no 
intradiscurso que se desenvolve o imaginário desse sujeito, ou seja, é onde esse sujeito é produzido na 
enunciação como interiorização da exterioridade do enunciável. O sujeito enunciador materializa as relações 
entre forma-sujeito e posição-sujeito no interior da FD e, numa relação de identificação, “inscreve-se” em uma 
posição-sujeito, entendida como uma relação determinada que se estabelece, na ocasião de uma formulação, 
entre um sujeito enunciador e a forma-sujeito de uma determinada FD (op. cit. p.43-50). 
45 O regime militar instaurado no Brasil em 31 de março de 1964 extinguiu os partidos vigentes de 1946 a 1964, 
através do Ato Institucional nº2, de 27/10/65; e, através do Ato Complementar nº4, de 10/11/65, o Poder 
Executivo determinou a criação de “organizações provisórias” – ARENA, pró-governo;  MDB, oposição 
(Meneguello, 1989). 
46 Orlandi (1993(b):104), quando analisa letras de música da MPB, escritas na época da ditadura militar 
brasileira, as trata como fazendo parte do Discurso da Resistência, considerado como uma forma de oposição ao 
poder então constituído. 
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também a divergência com outra posição-sujeito no interior da FD dos trabalhadores 

brasileiros. Observe-se o antagonismo do DL com os saberes da FD patronal brasileira: 

...depois de sete meses, cheguei lamentavelmente à conclusão de que a classe empresarial não quer negociar com seus 
trabalhadores, mas tirar toda a sua força física, até a última gota de suor. Por isso está na hora de deixar o diálogo de lado e 
partir para a exigência. Sem medo de nada...(Fragmentos do discurso de posse de Lula como presidente do Sindicato, 
21/04/78. In ABCD Jornal, n°16, 29/04 a 06/05/78). 

...a situação agora está num outro nível. A gente se organiza e sai pro pau porque os caras não vão dar mais nada prá 
gente... (Lula,  In ABCD Jornal, n°16, 29/04 a 06/05/78).  

Por outro lado, ao mesmo tempo em que o DL se antagonizava com a FD patronal, no 

espaço interno da FD dos trabalhadores, resistia a uma posição-sujeito representativa de uma 

parcela de trabalhadores ligada ao sindicalismo de resultados (atrelado ao Estado). É com essa 

posição-sujeito que o DL, mesmo antes da eclosão das greves do ABC, se coloca em 

divergência como se pode constatar através dos fragmentos a seguir: 

... as coisas poderiam ser diferentes se o sindicato contasse com os trabalhadores mobilizados em torno dele, 
participando das assembléias, discutindo com a direção, trazendo propostas para as reuniões...(In ABCD Jornal, n°08, 
01/12/76). 

...a campanha salarial pela reposição representa, antes de mais nada, uma briga que o movimento sindical precisa 
assumir. Surgiu num momento certo, e eu só lamento o fato de ainda existirem sindicatos que não levantaram essa 
bandeira...(In ABCD Jornal, n°11, 20/11/77). 

A seguir, apresento um outro fragmento do DL que aponta tanto para a divergência 

existente no interior da FD dos trabalhadores brasileiros como para o antagonismo com a FD 

patronal brasileira.  

... nós não queremos dividir a categoria como alguns afirmam...Nós vamos tentar fazer ver que os patrões de São 
Bernardo podem dar um pouco mais que os outros. Afinal de contas, é aqui que as grandes multinacionais ganham seu 
dinheiro...(In ABCD Jornal, n°01, 25/03 a 07/04/76). 

Acionando-se a categoria da memória discursiva, se pode reconstituir um enunciado 

semelhante aos que possam ter circulado no interior da posição-sujeito divergente, tal como: 

“O sindicato dos Metalúrgicos do ABC está dividindo a categoria”. É desse discurso que o 

sujeito enunciador do DL diverge e, ao divergir, redireciona o discurso para o saber 

representativo do segmento de trabalhadores que está inscrito na mesma posição-sujeito que 

ele. Por outro lado, há que se ter presente que a interlocução aí estabelecida não é apenas com 

a posição-sujeito divergente, é também com a FD patronal, produzindo-se, então, o efeito de 

sentido, de enfrentamento com o saber dessa FD.       

Esses fragmentos tornam possível a compreensão de que anterior à ação da eclosão das 

greves do ABC paulista e ao acontecimento enunciativo que a primeira delas provoca, já 

havia discursividade; é por isso que, em AD, o acontecimento enunciativo  é tomado como 

efeito de surgimento dessa nova posição-sujeito.  
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No meu modo de entender, o DL, à medida que resistia à posição-sujeito do 

sindicalismo de resultados, cada vez mais, fortalecia-se como uma discursividade pré-

existente que, no momento da “eclosão das greves do ABC paulista”, constitui-se em um 

acontecimento enunciativo capaz de instaurar uma nova posição-sujeito no interior da FD dos 

trabalhadores brasileiros. Ou seja, a ação (a greve) estabelece o enfrentamento com as 

condições histórico-sociais da época e, como acontecimento histórico, provoca o 

acontecimento enunciativo que fragmenta a forma-sujeito e reorganiza a discursividade da FD 

em que o sujeito enunciador desse discurso está inscrito. Instaura-se, então, essa nova 

posição-sujeito na qual o DL se inscreve, já como efeito de unidade discursiva da mesma, ou 

seja, como representativo da discursividade própria dessa posição-sujeito. 

Também apresento dois fragmentos de discurso de militantes sindicais que, embora 

tenham sido enunciados pós-greve, são importantes não só para entender que havia essa 

discursividade anterior, mas também para a “construção” do enunciado coletivo que tomo 

como sendo o que produziu o efeito do acontecimento enunciativo em análise. 

...a organização não foi tão grande como devia. Teve muito furo, mas no geral até que foi positiva. ...a coisa estava 
esquentando bastante e para comprovar isso, bastava entrar no banheiro e ver os cartazes que os companheiros botavam nas 
portas...cartazes dizendo: ”Nós vamos parar” (grifo meu) (Depoimento de Araújo, In História Imediata 2, p.16). 

...As insatisfações começaram a se revelar quando recebemos o pagamento. (...) Então, surgiu de parte da gente: que 
tal a paralisação? Para que a gente reivindicasse, exigisse salário. Aí muitos falavam: vocês não viram em 77, a 
ferramentaria começou a pressionar e conseguiram? Mas a palavra greve é que estava difícil de sair. Então o pessoal 
propôs parar dentro da fábrica. Parar, mas não era greve. Era uma parada. Então, a gente saia pelas seções, com os 
companheiros mais conscientes e começava a conversar: que tal uma paralisação? (...) Aí fomos vendo que o pessoal ia 
topando e nós íamos pedindo a esses companheiros que toparam de cara, principalmente os da ferramentaria, para fazer 
contato já com outro pessoal. E nós íamos pedindo sigilo total (...) No dia 12 a gente conversou nos ônibus que a 
ferramentaria ia parar e que era importante que as outras seções acompanhassem. (...) O pessoal da noite, poucos sabiam. 
Esse pessoal saía e já deixava o do dia trabalhando. E aquele pessoal ia saindo e ninguém que entrava começava a trabalhar... 
a ferramentaria não ligou as máquinas... no pavilhão A, ninguém ligou as máquinas... aí foi indo, parou a fábrica 
toda... nós ficamos de braços cruzados do lado das máquinas sem fazer nada... Às oito horas chegou o gerente geral. (...) 
viu que os cartões estavam marcados, mas que ninguém estava trabalhando. Achou estranho, mas não pensou que era uma 
paralisação. Não entendeu nada, como também jamais poderia imaginar que ocorreria uma greve. Foi uma surpresa! (...) O 
gerente saiu sem entender nada....  (grifos meus) (Fragmentos do depoimento de Gilson Meneses, militante sindical da 
Scania, In A Rebeldia do Trabalho: o confronto operário no ABC paulista: as greves de 1978/80, p. 13-23). 

Embora um acontecimento enunciativo difira do acontecimento discursivo formulado 

por Pêcheux (1990(c)), em relação à incompletude do discurso, os dois funcionamentos 

apresentam semelhanças. Assim, essa discursividade anterior não só preparou, como resultou 

no acontecimento histórico que provocou o acontecimento enunciativo que tomo como efeito 

fundador do DL e como instituidor da posição-sujeito em que o referido discurso, se inscreve. 

A partir do enunciado - “Nós vamos parar” - que circulou nos banheiros das fábricas, 

antecedendo a paralisação e, na ausência de um enunciado explícito “colado” ao 

acontecimento, busco em Achard (1999:11-17) amparo teórico para, pelo viés da memória, 

“construir” um enunciado similar ao que tenha circulado quando da eclosão da greve. 
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Segundo esse autor, a memória não pode ser comprovada, nem deduzida do corpus, pois ela 

intervém para enquadrar o implícito pela falta, pela retomada, pela paráfrase. Escreve ele: 

...do ponto de vista discursivo, o implícito trabalha, então, sobre a base de um 
imaginário que o representa como memorizado, enquanto cada discurso, ao 
pressupô-lo, vai fazer apelo a sua (re)construção, sob a restrição “no vazio” de que 
eles respeitem as formas que permitam sua inserção pela paráfrase. Mas jamais 
podemos provar ou supor que esse implícito (re)construído tenha existido em 
algum lugar como discurso autônomo (op. cit. 13). 

Diante do formulado por Achard (op. cit.), acredito que, a partir do enunciado “Nós 

vamos parar”, que circulou nos banheiros das fábricas antecedendo a greve, e também da 

forma como a greve ocorreu, é possível tomar o enunciado “Paralisação! Braços cruzados, 

máquinas paradas!” como efeito do enunciado próprio a esse acontecimento enunciativo. 

Esse enunciado marca uma turbulência de sentido no interior da FD dos trabalhadores 

brasileiros, capaz de instaurar uma nova posição-sujeito. Observe-se o que escreve Indursky: 

... Quando certos dizeres, até então interditados em uma FD, são apropriados e 
incorporados ao seu saber, provocando reordenamento/modificação/estranha-
mento muito intensos nos seus dizeres e nos seus sentidos, podemos estar 
presenciando a instauração de uma nova posição-sujeito que vai se relacionar de 
modo tenso com as diferentes posições-sujeito em que se desdobra a forma-sujeito 
daquela FD, sobretudo, com a posição-sujeito dominante, sem, entretanto, com ela 
romper... ( 2002(a)). 

No caso em análise, o acontecimento enunciativo, provocado quando da “eclosão das 

greves do ABC paulista”, se dá pelo discurso que institui um novo modo de enunciar os 

sentidos no interior da FD dos trabalhadores brasileiros. E é a partir desse “novo lugar” 

(dessa nova posição-sujeito) que o DL (re)inscreve, na cena discursiva, saberes e demandas 

dos trabalhadores que estavam silenciados na sua FD e recalcados no interdiscurso, dando voz 

a uma parcela de trabalhadores que estava proibida de se manifestar. 

O enunciado “Paralisação! Braços cruzados, máquinas paradas!” ocorre de uma forma 

singular, ou seja, não ecoa através de um grito coletivo, mas através de um enunciado coletivo 

sussurrado, boca-a-boca, ao pé da máquina e ao pé do ouvido, através do qual cerca de 150 

mil trabalhadores, em diferentes fábricas, desencadearam uma ação também coletiva, na qual 

buscavam/reivindicavam seus direitos. Enunciado sussurrado porque sob o efeito da censura 

imposta pelo sistema, então, vigente. Daí a surpresa, ou seja, a dificuldade de atribuição de 

sentido ao inusitado desse acontecimento. Observem-se fragmentos de um dos depoimentos 

anteriormente citados: 

... Às oito horas chegou o gerente geral. (...) viu que os cartões estavam marcados, mas que ninguém estava 
trabalhando. Achou estranho, mas não pensou que era uma paralisação. Não entendeu nada, como também jamais 
poderia imaginar que ocorreria uma greve. Foi uma surpresa! (...) O gerente saiu sem entender nada....(grifos meus). 

Retomo aqui o escrito por Arendt (1983:188-89) para enfatizar que o discurso é 

constitutivo da ação - sem o discurso, a ação deixaria de ser ação, ou seja, a ação só significa 
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quando acompanhada pelo discurso – nenhuma atividade humana precisa tanto do discurso 

quanto a ação. Esta, tomada como condição distintiva da condição humana, é a atividade 

política por excelência, mas é através do discurso que a ação assume caráter político 

específico, que se manifesta no espaço público e essa cena pública, resulta justamente da 

pluralidade, da ação em conjunto, constitutiva do próprio espaço público - a pluralidade 

humana é a condição básica da ação e do discurso. 

Nesse sentido, entendo que a greve iniciada no dia 12 de maio de 1978 se constitui em 

um acontecimento fugaz, resultado de um discurso e de uma ação coletiva, ambos proibidos, 

mas que, mesmo assim, se efetivaram – o confronto com as condições histórico-sociais se dá 

justamente nesse lugar da ação que reuniu milhares de trabalhadores em torno de uma causa 

comum. E o acontecimento enunciativo se dá no momento em que o enunciado “Nós vamos 

parar” se converte em “Paralisação! Braços cruzados, máquinas paradas!”. Enunciado esse 

que passa a circular discursivamente e que Lula, como sujeito enunciador do DL, 

posteriormente, em seus relatos parafraseia:  

...eu acho que o trabalhador conseguiu perceber o quanto vale sua força de trabalho. Isto é fundamental...Percebeu-se 
que é mais fácil negociar com as máquinas paradas! (In Histórica Imediata 2, 1979, p. 56). 

...as coisas para nós agora tendem a se tornar bem mais claras porque o trabalhador percebeu que não precisa fazer 
piquete, nem carnaval para fazer greve. É pura e simplesmente não ligar as máquinas quando ele entrar em serviço...  
(grifos meus) (Entrevista ao Diário do Grande ABC, 23/07/78, publicada  In: “Lula – entrevistas e discursos, p. 117-18). 

Esses fragmentos do DL dão indícios de que possa ter sido exatamente o enunciado 

“Paralisação! Braços cruzados, máquinas paradas!” que produziu o efeito de acontecimento 

enunciativo fundador da posição-sujeito em que se inscreve o DL. 

Por outro lado, atestando a idéia de que sob o discurso subjazem outros discursos, note-

se que no processo discursivo em análise, no momento em que a ação se efetiva, 

estabelecendo o confronto com as condições histórico-sociais até então impostas, retorna o 

discurso presente nas manifestações operárias do início do século XX, em especial, o da 

posição-sujeito libertária. Preste-se atenção a um enunciado que constava em um cartaz do 1º 

de maio de 1923: “O proletariado cruzando os braços, paralisa a indústria”47; talvez esse 

enunciado, ainda que (re)significado, tenha migrado para o DL e contribuído na construção do 

enunciado próprio do acontecimento enunciativo em pauta. 

Aos enunciados tomados como efeito do acontecimento enunciativo, outros se 

aglutinarão, ou seja, enunciados condenados àquilo que Orlandi (1993(b):24) denomina de 

silêncio local, retornam à cena discursiva, mesmo que ainda censurados. Greve, nas condições 

                                                           
47 Esse cartaz foi publicado no jornal A Plebe do Rio de Janeiro (Dulles, op. cit., p.174). 
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histórico-sociais da época, era uma palavra interditada, por isso, no discurso em análise, 

paralisação ocupa seu espaço. Retomo aqui um fragmento do depoimento de um militante 

sindical que comprova isso:  

...mas a palavra greve é que estava difícil de sair. Então o pessoal propôs parar dentro da fábrica. Parar, mas não 
era greve. Era uma parada. Então, a gente saia pelas seções, os companheiros mais conscientes, e começava a conversar: 
que tal uma paralisação? ... (Gilson Menezes – In Antunes, op. cit. p.21). 

Quando alguns enunciados são interditados, outros tomam o seu lugar. Observe-se que 

“a paralisação”, “o cruzar os braços”, “o desligar ou não ligar as máquinas”, “o tá na hora de 

parar” estão aí, ocupando o espaço da greve, silenciada na FD e recalcada no interdiscurso 

pela censura imposta aos saberes dos trabalhadores. O acontecimento enunciativo, ora 

analisado, apresenta-se como uma forte resistência ao regime militar imposto, instaurando, 

então, uma nova posição-sujeito capaz de reinscrever, na FD dos trabalhadores, saberes 

silenciados através da censura imposta pelo regime militar como forma de sufocar as vozes 

contrárias à manutenção do referido regime. 

Na análise do DL, esse efeito de desrecalcamento se dá justamente com o 

acontecimento histórico e enunciativo ocorrido por ocasião da paralisação, em 12 de maio de 

1978, da fábrica de caminhões Scania. É nessa conjuntura e a partir dela que o sujeito 

enunciador do DL, à frente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo e 

Diadema, desafia não só os empresários como o regime militar, então vigente, liderando, 

assim, o chamado “ciclo das greves do ABC paulista”. As seqüências discursivas de 

referência que compõem este recorte permitem a compreensão do acontecimento histórico e 

enunciativo ora analisado. Observe-se: 

sdr 01 
..dias antes o Gilson, numa reunião da diretoria, falou que a Scania parava no dia 12 de maio. Nós não acreditávamos 

e deu até dissidência na diretoria. A verdade é que ficamos esperando o dia da Scania parar. No dia do pagamento veio só 
39% (...). Aí o pessoal não teve outra alternativa, parou e começou, na minha opinião, um dos maiores movimentos feitos na 
história desse país. Quanto à organização, nós não tínhamos nenhuma experiência de greve, nem eu, nem a minha diretoria 
tínhamos feito greve na vida, quanto mais liderado uma, quer dizer era um desafio... (In Lula: Retrato de corpo inteiro, 1982, 
p. 17). 

 

sdr 02 
...O arrocho salarial fez com que a  classe trabalhadora, após muitos anos de repressão, fizesse o que qualquer classe 

trabalhadora do mundo faria: negar sua força de trabalho às empresas. Era a única forma que os operários tinham de 
recuperar o padrão salarial, ou melhor, entrar no caminho de sua recuperação. (...) acredito que o resultado da greve foi 
político. Seria mentiroso de minha parte dizer que o movimento foi só de cunho econômico. Da mesma forma, seria enganoso 
de minha parte dizer que a classe trabalhadora vai fazer uma greve eminentemente política, sem nenhuma reivindicação. A 
luta que aconteceu no ABC foi por salário, mas a classe operária, ao brigar por salários, teve um resultado político na sua 
movimentação (Lula, In História Imediata 2, p. 56). 

 

sdr 03 
... a greve foi uma manifestação da classe trabalhadora, que nada mais fez que, pura e simplesmente, mostrar que ela 

existe, que é parte viva da nação, e, como conseqüência disso, ela tem que ser respeitada. (...) Na verdade, foi uma 
manifestação de uma classe que tem como arma as negociações, como força de barganha a greve. (...) A única maneira de o 
trabalhador medir forças com a classe empresarial é a paralisação. (...) O trabalhador deu uma boa demonstração de que greve 
não é baderna, deixando todo mundo perplexo. Mostrou que greve é um direito dele. O trabalhador deu uma demonstração de 
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maturidade, parando sem fazer estrago algum. (...) Não é de hoje que eu venho falando que as paralisações iriam acontecer. 
(...) devemos partir para fazer as coisas. O trabalhador deu o exemplo de que é preciso parar de fazer suposições e partir para 
a ação, e foi o que ele fez. Se o trabalhador ficar só estudando a lei de greve, jamais faria a greve. (...) Greve é só desligar as 
máquinas... (04/06/78 – Folha de São Paulo – Fragmentos de entrevista concedida a Júlio de Grammont, In Lula: entrevistas 
e discursos, p. 84-86). 

As sdr(s) acima apresentadas permitem compreender que, no funcionamento do 

discurso em análise, ação e discurso trazem de volta, à cena discursiva, saberes e demandas 

dos trabalhadores desde muito tempo recalcadas no interdiscurso. Talvez se possa afirmar que 

a ação e o discurso funcionem aí como a busca do direito a ter direitos – de autonomia e de 

liberdade sindical. Ou seja, como escreve Rancière (1996:26-29), aqueles que não são 

contados como partes, isto é, os excluídos, os sem-parcela interrompem a ordem natural da 

dominação, reinscrevendo seus direitos e instituindo um novo modo de lidar com a forma-

sujeito de sua FD. Observe-se um fragmento da sdr 03: 

... a greve foi uma manifestação da classe trabalhadora, que nada mais fez que, pura e simplesmente, mostrar que ela 
existe, que é parte viva da nação, e, como conseqüência disso, ela tem que ser respeitada... 

E a busca desse espaço se dá pelo discurso e pela ação, enquanto formas de resistência. 

Note-se: o negar a força de trabalho (sdr 01) e o parar (sdr 02) são marcas lingüísticas que 

evidenciam que ação e discurso são indissociáveis. Isso também pode ser observado a partir 

da sdr 03: 

 ...devemos partir para fazer as coisas. O trabalhador deu o exemplo de que é preciso parar de fazer suposições e 
partir para a ação, e foi o que ele fez. Se o trabalhador ficar só estudando a lei de greve, jamais faria a greve... 

E, como não há ação sem discurso, o “cruzar os braços”, do primeiro momento das 

paralisações, isto é, o “grito” silencioso, converte-se em discurso e, no caso em análise, 

reorganiza a discursividade da FD dos trabalhadores brasileiros, marcando, como escreve 

Pêcheux (1990(c):21), o momento em que a participação passiva, no caso em análise, de um 

segmento significativo de trabalhadores, se converte em atividade coletiva com a 

participação direta dos mesmos que materializam sua inconformidade em relação, não só ao 

arrocho salarial, como também à ausência de liberdades sindicais. Isso pode ser entendido 

tendo-se presente que é a discursividade que inscreve a ação na história. Assim, as palavras 

de ordem “Nós vamos parar” se transformam em ação, imbricando o acontecimento histórico 

com o acontecimento enunciativo. 

Nesse momento de confronto e a partir dele, a discursividade da FD dos trabalhadores 

brasileiros se reorganiza: paralisação/greve e outros enunciados relacionados aos saberes da 

posição-sujeito anarco-sindicalista retornam à rede de enunciados e, conforme Pêcheux (op. 

cit. p.23), passam a fazer parte dessa 
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rede de relações associativas implícitas – paráfrases, implicações, comentários, 
alusões, etc. – isto é, em uma série heterogênea de enunciados, funcionando sob 
diferentes registros discursivos, e com uma estabilidade lógica variável. 

Nesse sentido, é interessante observar que o acontecimento enunciativo em análise, 

desde logo, começa a trabalhar na discursividade do DL e, conseqüentemente, da FD dos 

trabalhadores brasileiros. Observem-se alguns enunciados, posteriores a esse acontecimento 

enunciativo, que passaram imediatamente a circular: 

“Os operários da Scania pararam. A notícia chegou ao Sindicato na tarde do dia 12 de maio, causando certa surpresa” 
(Tribuna Metalúrgica, n°46, junho de 1978, p. 7). 

...o que era projeto, agora já é fato: a política salarial do arrocho começa a ser quebrada diante da unidade e 
organização dos trabalhadores... (Lula, In Tribuna Metalúrgica, n° 46, junho 1978, p.03). 

...apesar de o sindicato não ter decretado a greve, ele procurou levar mensagens ao trabalhador, fazendo com que ele 
sentisse a necessidade de chegar às paralisações... (Lula, In Folha de São Paulo, 04/06/78). 

A eclosão das greves dos metalúrgicos do ABC paulista é um acontecimento histórico 

que se apresenta como “um divisor de águas” na situação da política brasileira que, naquele 

momento, ainda estava sob forte domínio da ditadura militar, na qual as greves eram 

proibidas. As greves do ABC paulista estabeleceram um marco histórico a partir do qual o 

“grito de protesto” pela autonomia e pela liberdade sindical, bem como pela redemocratização 

do País passa a ganhar cada vez mais força no cenário da política brasileira. Segundo Antunes 

(1992), a partir da greve da Scania, outras irromperam, nas mais distintas categorias de 

assalariados (...). As greves de maio de 1978 desencadeadas pelo operariado da indústria 

metalúrgica, significaram, em síntese, o reaparecer do proletariado na cena política (op.cit. 

p.38). A partir disso, no âmbito do discurso, todas as greves posteriores às do ABC, as 

invocam/as rememoram; estabelece-se, dessa forma, no âmbito do movimento sindical, uma 

rede de enunciados de resistência (um discurso de resistência) à ditadura militar que tem 

origem   no  acontecimento  enunciativo  ocorrido  quando  da  “eclosão  das  greves  do  ABC  

paulista”. 

Para além dos fragmentos de discurso acima citados, retorno às sdr(s) representativas 

deste recorte discursivo, as quais permitem entender como funciona a discursividade de uma 

FD em relação ao acontecimento enunciativo. Pêcheux (op.cit.) afirma que um acontecimento 

discursivo pressupõe sempre a existência de uma discursividade anterior que prossegue 

através do acontecimento discursivo e que, a partir dele, se prolonga, provocando nova 

discursividade. Embora na análise ora realizada se esteja tratando de um acontecimento 

enunciativo e não de um acontecimento discursivo, reitero que, em relação à incompletude do 

discurso, em AD, o entendimento é semelhante. O que muda é apenas o fato de que a 

reorganização da discursividade, no caso do acontecimento enunciativo, é interna à FD, mas, 
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com certeza, é imediatamente “trabalhada” fora dela. Em relação a esse tipo de 

funcionamento discursivo, retomo fragmentos das sdr(s) 01 e 03 que permitem entender a 

anterioridade dessa discursividade. Na verdade, retomo fragmentos de discurso posteriores ao 

acontecimento enunciativo, mas que revelam a anterioridade do discurso: 

sdr 01 – ...falou que a Scania parava no dia 12 (...) ficamos esperando o dia da Scania parar. (...). Aí o pessoal 
não teve outra alternativa, parou ... (grifos meus) 

sdr 03 - Na verdade, foi uma manifestação de uma classe, que tem como arma nas negociações, como força de 
barganha a greve. (...) A única maneira de o trabalhador medir forças com a classe empresarial é a paralisação. (...) Não é de 
hoje que eu venho falando que as paralisações iriam acontecer... (grifos meus). 

O destacado acima atesta essa reorganização do discurso que sempre aponta para um 

passado, mas que, ao mesmo tempo, prepara um novo “vir a ser”. A discursividade, acima 

posta, funciona, no interior da FD dos trabalhadores, como o “novo vir a ser” em relação 

àquela instaurada em 1978, mas como se trata de um processo discursivo, há que se ter 

presente que ela não só remete para um futuro como também aponta para um passado, 

produzindo, portanto, a possibilidade do múltiplo. Funciona aí a incompletude do discurso, 

entendida no sentido de que todo o dizer é uma relação fundamental com o não-dizer 

(Orlandi, 1993(b):12).  

No caso em análise, o fato de haver uma discursividade anterior ao acontecimento 

enunciativo pode ser observado através dos fragmentos acima citados e o fato de que esse 

acontecimento enunciativo passa a trabalhar no discurso em análise, ou seja,  que provoca um 

“novo vir a ser”, pode ser observado através da  sdr a seguir, representativa desse novo devir: 

...o grau de miséria que atingiu o  trabalhador é tanto, que todos nós temos que gritar alto e bom som, para que não 
fiquemos apenas pedindo o direito de greve, mas façamos a greve. Para que não fiquemos pedindo liberdade e autonomia 
sindical, mas conquistemos a liberdade e a autonomia sindical. (...) Domingo, dia 13, nós temos uma assembléia e 
queremos ter aqui no campo o mesmo tanto de gente que tem hoje aqui. Porque, se não vier o nosso aumento, no dia 14,  à 
zero  hora o ABC estará em greve outra vez. (...) no momento em que o patrão negar as suas reivindicações, a única arma 
que o trabalhador tem é parar as máquinas ... (...) Cabe a nós trabalhadores, mudar as regras do jogo e em vez de sermos 
mandados como somos hoje, passarmos a mandar nesta terra... (grifos meus) (Fragmentos do pronunciamento proferido 
em 01/05/79 – Estádio da Vila Euclides – In Lula: entrevistas e discursos, p. 323-24).  

Essa incompletude do discurso, “jogando-o” para o passado e “remetendo-o” para o 

futuro, possibilita falar em deslocamento, reinscrição, transformação de saberes de uma FD. 

E, ao mesmo tempo, observados os fragmentos anteriormente apresentados, é possível 

compreender o que postula a teoria da AD, no sentido de que o fechamento de um discurso é 

considerado como sendo sempre da ordem da ilusão necessária.  

Não obstante a isso, quero crer que a virada histórica, ocorrida no seio da classe 

trabalhadora em 1978, ao reorganizar a discursividade da FD representativa dos saberes e das 

demandas dos trabalhadores brasileiros, pode ser tomada como sendo responsável pela 

produção do efeito de início do discurso de Lula (DL) e, ao mesmo tempo, como instituidora 
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da posição-sujeito em que o referido discurso se inscreve. É possível, então, apreender, pelo 

viés do acontecimento enunciativo já referenciado, o momento da fragmentação da forma-

sujeito da FD e da constituição de uma nova região de saber, marcada por um novo modo de 

lidar com os sentidos da FD dos trabalhadores brasileiros. 

No que se refere a essa posição-sujeito, minha hipótese é que: se, segundo Courtine 

(1981:43), uma posição-sujeito se constitui como uma relação determinada de o sujeito se 

relacionar com o sujeito histórico, identificando-se com o mesmo, mas cujas modalidades de 

identificação variam, produzindo diferentes efeitos-sujeito no discurso; se uma posição-

sujeito, conforme Orlandi (1998(a), não submete inteiramente o sujeito à coerção; se uma 

posição-sujeito é, segundo essa mesma autora (1998(b):75), um “lugar social” historicamente 

constituído e representado no discurso e corresponde, mas não equivale nem à presença física, 

nem aos lugares objetivos da estrutura social;  se, em texto distinto (Orlandi, 1999:49), o 

sujeito discursivo é pensado como posição entre outras;  se, de acordo com o que escreve 

Indursky (1998(a)), a subjetividade em AD é heterogênea a ela mesma e uma posição sujeito 

se materializa pelos saberes que o sujeito mobiliza para enunciar;  se, nesta tese, afirmo que, a 

partir da posição-sujeito em que o sujeito enunciador do DL está inscrito, enunciam, 

enunciaram ou poderiam enunciar diferentes sujeitos enunciadores;  se o discurso em análise é 

entendido como efeito de unidade discursiva dos saberes e das demandas dessa posição-

sujeito, quero entender que esta é, desde sempre, heterogênea, pois não há homogeneidade 

discursiva entre os diferentes sujeitos enunciadores que a partir dela enunciam, enunciaram ou 

poderiam ter enunciado. 

 Observe-se o fragmento a seguir que permite compreender a heterogeneidade 

discursiva da referida posição-sujeito e, por conseguinte, do discurso em pauta: 

sdr 01- ...dias antes o Gilson, numa reunião da diretoria, falou que a Scania parava no dia 12 de maio. Nós não 
acreditávamos e deu até dissidência na diretoria. A verdade é que ficamos esperando o dia da Scania parar. No dia do 
pagamento veio só 39% ... 

A seguir, apresento uma outra sdr, enunciada em condições de produção distintas 

daquelas que compõem este recorte discursivo, mas que também atesta essa diferença interna 

e, por conseguinte, a heterogeneidade discursiva da posição-sujeito em que o DL se inscreve: 

 ... Fazer política não é só militar no partido (...). É também participar da luta pelo esgoto no bairro e pelo melhor 
preço da safra no campo. É modificando em cada lugar deste país as relações sociais e as relações de produção, que o nosso 
povo chegará um dia a modificar em todo o país as relações de propriedade, suprimindo a contradição entre o capital e o 
trabalho... (Anais da primeira Convenção Nacional do PT, discurso proferido em 27/09/81. p.21). 

O discurso de Lula (DL) funcionaria, então, como efeito de unidade dessa posição-

sujeito,  isto é,   efeito  organizador  da  discursividade  da  posição-sujeito;  efeito  necessário,  



 95

mas que não apaga as contradições, no caso em análise, diferenças internas que lhe são 

inerentes.  

O sujeito enunciador do DL, inscrito nessa posição-sujeito, estabelece, como se pôde 

recém perceber, relações de interlocução com seus pares no interior da posição-sujeito. Por 

outro lado, estabelece interlocução com a posição-sujeito divergente também inscrita no 

interior da mesma FD e com a FD patronal brasileira. Em relação à FD patronal, a 

“resistência” da posição-sujeito em que se inscreve o DL se intensifica e passa a ser de forte 

enfrentamento, mas se, de um lado, os trabalhadores buscam o direito à liberdade e à 

autonomia sindical, de outro, a classe patronal e governamental luta por fazer valer a lei 

instituída, ainda que sob o regime do arbítrio e da exceção. Estão aí, em confronto, saberes 

que se excluem, como afirma Indursky (2002(a)), remetendo, cada um deles, a um desses dois 

domínios de saber. 

 O funcionamento discursivo da sdr 03 permite entender esse confronto de saberes. Na 

referida sdr, o sujeito enunciador do DL conceitua o que seja a greve na FD em que está 

inscrito e, ao fazer isso, produz o efeito de sentido de antagonismo com a FD politicamente 

contrária. Observe-se o que é a greve, ou melhor, o efeito de sentido que greve produz na FD 

dos trabalhadores brasileiros: 

... a greve foi uma manifestação da classe trabalhadora, que nada mais fez que, pura e simplesmente, mostrar que ela 
existe, que é parte viva da nação, (...) foi uma manifestação de uma classe, que tem como arma as negociações, como força de 
barganha a greve. (...) A única maneira de o trabalhador medir forças com a classe empresarial é a paralisação. (...) O 
trabalhador deu uma boa demonstração de que greve não é baderna,(...) greve é um direito dele. O trabalhador deu uma 
demonstração de maturidade, parando sem fazer estrago algum. (...) Greve é só desligar as máquinas... 

Os efeitos de sentido referidos acima só são possíveis nos “limites” da FD em que o 

sujeito enunciador do DL está inscrito, pois esses mesmos fragmentos da sdr permitem 

reconstruir, pelo viés da memória discursiva, outros efeitos de sentido próprios da FD 

patronal brasileira. Ou seja, no interior dessa FD, greve é concebida como baderna, como 

algo que causa estragos, como algo que é proibido por lei... Isso atesta que, em AD, o sentido 

não é dado a priori -  constitui-se no âmbito da FD, ou seja, conforme Pêcheux: 

...o funcionamento dos elementos lógico-lingüísticos de um enunciado depende 
das formações discursivas no interior das quais cada um desses elementos pode 
tomar um ‘sentido’, de modo que, em última instância, será a configuração das 
formações discursivas no interior das quais se inscreve uma subjetividade dada 
que determinará o ‘sentido’ que esse enunciado tomará... (1988:222). 

 Encerrando este recorte discursivo, espero ter justificado o porquê de eu ter 

estabelecido o acontecimento histórico e enunciativo da “eclosão das greves do ABC 

paulista” como efeito de início do DL e como instituidor da posição-sujeito em que o mesmo 

está inscrito. Esse acontecimento histórico e enunciativo reveste-se de importância justamente 
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por ter desencadeado uma série de outras ações; no Brasil, a segunda metade da década de 

setenta foi marcada não só pelo ressurgimento do movimento sindical, mas também pelo 

fortalecimento de outras forças políticas que se contrapunham ao regime militar. 

Essas ações, inscritas na história pelo discurso, pressionaram o governo militar do 

general João Batista de Figueiredo, em 1979, a dar início ao processo de abertura “lenta e 

gradual” que marcou o começo do fim da ditadura. Um dos principais atos foi a anistia aos 

atingidos pela lei de Segurança Nacional. Com a volta dos exilados políticos ao Brasil, 

passou-se a discutir a reformulação do quadro partidário que havia sido reduzido, desde o 

golpe militar de 1964, a um sistema bipolarizado (Arena e MDB). Sem dúvida, as greves de 

1978/79 e 80 tiveram significativa importância para a tomada dessas decisões. 

O sujeito enunciador do DL, no final dos anos setenta, já era reconhecido como a 

principal liderança sindical, um sindicalista combativo, comprometido com a organização 

social e política dos trabalhadores e identificado com a FD representativa dos saberes e das 

demandas dos mesmos. Isto pode ser comprovado através do seguinte fragmento: 

... Foi só com as greves que descobrimos a necessidade da participação política. 
(...)descobrimos coisa ainda muito maior. Que não bastava passar por cima da 
legislação de exceção e fazer a greve. Que não bastava quebrar a lei do arrocho, 
porque só isso não iria solucionar o problema dos trabalhadores. Descobrimos 
então a necessidade da organização política do trabalhador para que servisse de 
amparo e de alternativa de organização. Daí a proposta do Partido dos 
Trabalhadores...(Fragmentos de entrevista concedida ao ABCD Jornal, 
dezembro/79, In Lula: entrevistas e discursos, p.233). 

Observe-se na passagem acima que, embora a criação oficial do Partido dos 

Trabalhadores só vá ocorrer no ano seguinte, esse partido já era discursivizado antes do 

acontecimento histórico que marca sua fundação. Acontecimento esse que, nas condições 

sócio-históricas, então postas, vai interferir na cena política brasileira. O referido 

acontecimento histórico também movimenta a discursividade da posição-sujeito em que o DL 

está inscrito e, por conseguinte, da FD. É disso que me ocupo no recorte discursivo que se 

segue. 

 
Recorte Discursivo II – A fundação do Partido dos Trabalhadores (PT) 

O acontecimento histórico da fundação do Partido dos Trabalhadores ocorre no ano de 

1980 – ano em que, no Brasil, foi realizada a Reforma Partidária, e que Lula, juntamente com 

outros sindicalistas, intelectuais, políticos e representantes dos movimentos sociais funda o 

referido partido. Na ilusão de delimitação de um espaço-tempo para a análise, este recorte 

discursivo trata do DL no período que se inicia com a fundação oficial do Partido dos 
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Trabalhadores, em 10 de fevereiro de 198048 e termina quando o PT, em 1982, participa, pela 

primeira vez, de uma eleição. Assim, metodologicamente, tomo esse momento da fundação 

oficial do PT como produzindo efeitos de reconfiguração discursiva da posição-sujeito em 

que o DL está inscrito. 

Esse fato histórico reveste-se de fundamental importância para a cena da política 

brasileira, pois o PT não foi criado a partir de dissidências e/ou desdobramentos dos partidos 

políticos então instituídos (Arena e MDB) – o único partido não previsto na referida reforma 

era o PT49. O partido surgiu, então, nesse espaço vazio, como primeira forma de 

representação da organização independente da classe operária, das forças representativas 

dos trabalhadores e da luta democrática - ia se preenchendo o vazio criado pela virtual 

desaparição da esquerda, tal qual ela havia existido antes (Sader,1997:155). Nesse momento 

político, a ditadura militar começava a enfraquecer-se e o surgimento do PT, ligado às lutas 

sociais e políticas50, influenciou no movimento de transição da ditadura para a democracia. 

O Manifesto do Partido dos Trabalhadores se constituiu ligado à luta contra a ditadura 

militar e agregou, na fundação do Partido, três grandes grupos: os sindicalistas; as 

comunidades de base e os movimentos populares ligados à Igreja Católica; e parte da 

esquerda que vivia na clandestinidade. Este acontecimento histórico teve especial relevância 

não só na mudança das condições histórico-sociais da época, como também na reconfiguração 

de saberes já existentes no interior da posição-sujeito em que o DL estava inscrito e, por 

conseguinte, na movimentação dos saberes e demandas internas da FD dos trabalhadores 

brasileiros.  

                                                           
48 Conforme Sader (1997), pesquisador ligado ao campo do político, a idéia de formação do PT foi veiculada por 
Lula, pela primeira vez, no meio sindical e na imprensa, em 1978, na Conferência dos Petroleiros da Bahia; em 
dezembro desse mesmo ano, foi amplamente discutida; em janeiro de 1979, foi lançada a proposta no IX 
Congresso dos Metalúrgicos, Mecânicos e Eletricistas do Estado de São Paulo, realizado em Lins; em 1º de maio 
de 1979, foi lançada a Carta de Princípios do PT; em 10 de fevereiro de 1980, no Colégio Sion, em SP, foi 
realizado o ato de lançamento oficial do PT, com a presença de 1200 pessoas que aprovaram por aclamação, o 
“manifesto de lançamento” do PT; em 1º de junho de 1980, no Instituto Sedes Sapientiae, SP, foi realizada a 
reunião nacional de fundação do PT, a qual aprovou o programa, o plano de ação e o estatuto do partido, 
referendando o “Manifesto de Lançamento”. 
49 Ao Partido, logo após sua fundação, foram se agregando, sob a liderança de Lula, outros líderes sindicais, 
representantes da igreja progressista, intelectuais, estudantes, representantes de movimentos sociais, artistas. O 
partido ganha lugar de destaque, sobretudo, por reivindicar a participação das classes trabalhadores no processo 
de democratização do país e elaborar uma proposta específica de inserção de ampla camada de trabalhadores no 
sistema político brasileiro. Um grande número de militantes políticos que estavam na clandestinidade e outros 
que haviam ingressado no MDB filiaram-se ao PT. Exceção, na época, do PC e do PCdoB, cujas concepções 
divergiam da política assumida pelo PT (Sader, op. cit.). 
50 A luta contra a Lei de Segurança Nacional;  a luta pela autonomia sindical e pela defesa do direito de greve; a 
luta pelo salário, pela segurança e pela saúde dos trabalhadores nas fábricas; a luta pela democracia, pela 
liberdade, pelo fim da censura; a luta pelo desenvolvimento com distribuição de renda; a luta pela solidariedade 
entre as nações. 
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A posição-sujeito na qual estava inscrito o DL, com a fundação do PT, incorpora 

saberes relacionados ao campo da política partidária, pois a ela se inscrevem outros 

segmentos do operariado, bem como funcionários públicos, trabalhadores rurais, estudantes, 

intelectuais e grupos sociais ligados à Igreja Católica. Diante disso, a posição-sujeito em que 

o DL está inscrito se reconfigura e, por conseguinte, o DL passa a discursivizar esses “novos” 

saberes. Saliento que estou tratando do discurso de Lula (DL) como representativo de uma 

posição-sujeito, e não do discurso do PT. Por isso, entendo que não se trata da instituição de 

outra posição-sujeito, e sim da reorganização daquela em que o DL está inscrito. Ou seja, a 

criação desse Partido não instaura uma fragmentação da forma-sujeito da FD dos 

trabalhadores a ponto de instituir uma nova posição-sujeito, mas, com certeza, movimenta os 

saberes próprios da posição-sujeito em que o DL está inscrito. Tanto é assim, que o DL, 

entendido como efeito de unidade discursiva da referida posição-sujeito, nela permanece 

inscrito. O que ocorre é que, no interior da posição-sujeito em que esse discurso está inscrito, 

emergem ou, no mínimo, são reelaborados/ressignificados saberes até então silenciados que, 

diante de outras condições histórico-sociais, passam a ser enunciados. É isso que me leva a 

acreditar que se estaria aí diante de um processo de reconfiguração da discursividade dessa 

posição-sujeito e da FD em que o DL está inscrito. Através de fragmentos do discurso em 

análise, destaco enunciados anteriores e posteriores à fundação do PT, os quais são 

representativos dessa reconfiguração. Note-se, através do DL, o que era tido como 

possibilidade em relação à participação política dos trabalhadores antes da fundação do PT: 

... acho que, inevitavelmente, um dos partidos apresentará melhor programa para os trabalhadores. (...) não concordo 
com a utilização da estrutura sindical... o sindicato deve participar somente daquilo que é melhor para a classe, seja de qual 
partido for (...) O sindicato deve influir na política mas não se deve deixar utilizar, não deve permitir ingerências... 

Agora, preste-se atenção à reorganização desse discurso após a fundação do PT: 

... O sindicato é a ferramenta adequada para melhorar as relações entre o capital e o trabalho. Mas não queremos só 
isso. Não queremos apenas melhorar as condições do trabalhador explorado pelo capitalista. Queremos mudar a relação entre 
capital e trabalho. Queremos que os trabalhadores sejam donos dos meios de produção e dos frutos de seu trabalho. E isso só 
se consegue com a política... 

Da mesma forma, o que antes da fundação do PT, não era, não podia ou não convinha 

ser explicitado (... Acredito e sinto a possibilidade de os trabalhadores participarem dos 

partidos políticos. Talvez não nos existentes atualmente, mas em outros cujos programas se 

afinem com as aspirações dos trabalhadores...), passa a ser enunciado (O partido (o PT) é a 

ferramenta que nos permitirá atuar e transformar o poder neste país...). 

Ao mesmo tempo, importa registrar que o DL, mesmo reelaborando sua discursividade, 

se mantém dentro do espaço de saberes próprios à FD dos trabalhadores. A seguir, fragmentos 

desse discurso que permitem essa compreensão: 
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 - antes da fundação do PT 

...Não acredito que se deva atrelar o sindicato  a algum partido. (...) Eu defendo a participação de todos os  brasileiros 
na vida política – sejam eles  dirigentes sindicais ou não. Mas não concordo com a utilização da estrutura sindical... (Visão, 
03/04/78. In Lula: entrevistas e discursos, p. 47-49). 

... Eu acho que nas lutas específicas dos trabalhadores, estudantes não têm que se meter. Agora, numa luta de nível 
nacional por uma Assembléia Constituinte, pela anistia, defesa do petróleo, da Amazônia, coisas assim, todos nós podemos 
estar juntos: estudante, intelectual, trabalhador, todo mundo. Mas na hora de reivindicar salário, melhores condições de 
trabalho, estudante deve mesmo ficar na faculdade e não vir encher o saco dos trabalhadores. Como eu acho que na luta dos 
estudantes, trabalhador não tem que encher o saco...(Fragmentos de entrevista à Playboy,  julho/79. In Lula: entrevistas e 
discursos p. 214). 

- depois da fundação do PT 
... Em nossa luta, a atividade partidária deve completar a sindical, sem que uma queira substituir ou excluir a outra... 

(Fragmentos do pronunciamento na Primeira Convenção Nacional do PT, 27/09/81, p.12). 

... Da minha parte nunca houve um distanciamento meu em relação aos estudantes e intelectuais. O que houve e vai 
haver amanhã se necessário é que eu acho que os estudantes e intelectuais não devem se meter nas lutas específicas dos 
trabalhadores. E vice-versa. Agora, nas lutas maiores, aí sim todos os setores da sociedade devem estar juntos. É esta a 
diferença de um sindicato e um partido político. Mas enquanto líder sindical eu não posso permitir que estudantes façam 
piquetes na porta da Volkswagen... (Fragmentos de entrevista à Tribuna da Imprensa, 12/02/80. In Lula: entrevistas e 
discursos, p. 251). 

Importa notar que essa ressignificação que ocorre no DL é resultado da apropriação de 

saberes do campo da política partidária. Segundo Pêcheux (1988:218), a apropriação se apóia 

sobre ‘o sentido’ pré-existente, sentido este produzido em formações discursivas ‘sempre-já-

aí’ e que lhe servem de matéria prima. Em relação a essa apropriação, reelaboração e/ou 

ressignificação de saberes, observem-se também as sdr(s) representativas deste recorte 

discursivo: 

sdr 01 
... é preciso entender que a prática da democracia se diferencia de um grupo para o outro. O pessoal que compõe hoje 

o movimento pela criação do PT tem consciência que somente a democracia interna do partido pode dar a sua sustentação 
necessária para que ele efetivamente se afirme como um partido novo. Porque se fosse para se criar uma coisa pura e 
simplesmente da mesma forma como sempre foram criadas as coisas no Brasil, de um grupo de pessoas impondo uma idéia 
sem aceitar que ela seja discutida, não haveria razão de existir a proposta do partido. Internamente, então, o PT pretende que, 
desde as reuniões da Comissão Nacional até as  reuniões do pessoal da base para discutir a criação de  núcleos e diretórios, o 
processo de decisão se dê através de um debate amplo e livre para que as pessoas escolhidas para determinadas funções 
representem não o resultado de conchavos, mas o consenso de qualquer reunião realizada dentro do PT... (...) Evidentemente 
que todo o programa partidário deve ter um cunho ideológico. Não pode ser vaselina como é o do PDS, por exemplo. E se 
você pegar o manifesto do PT você vai ver que é uma proposta praticamente socialista. Agora, é diferente você fazer uma 
proposta socialista de você rotular o partido de socialista. Porque a gente não deve levar para a classe trabalhadora o prato 
feito. Você tem que permitir que eles mesmos descubram se são ou não socialistas ou comunistas. Você tem que dar espaço 
para que eles discutam e descubram por eles mesmos. E só dessa maneira os trabalhadores poderão definir que tipo de 
sociedade eles desejam. Ninguém tem a fórmula pronta  de uma sociedade perfeitinha para a classe trabalhadora. E eu acho 
que ela mesma tem muito mais condições de propor esse novo tipo de sociedade. (...) E a proposta do PT é que a gente 
aprenda a conquistar as coisas pelas nossas próprias lutas e a aprenda a caminhar pelas nossas próprias pernas... (Tribuna da 
Imprensa, 12/02/80, In Lula: entrevistas e discursos p. 246-54). 

 

sdr 02  
... nosso partido é diferente porque é democrático. Nele quem mandam são as bases. É diferente porque está presente 

em todas as lutas do movimento popular, em vez de aparecer apenas em época de eleição. É diferente porque respeita a 
autonomia das organizações populares/garantia maior de sua existência como partido dos trabalhadores. (...) Somos um 
Partido de massas, amplo e aberto, baseado nos trabalhadores da cidade e do campo. O Partido dos Trabalhadores (PT) é 
diferente também por causa de seus objetivos políticos. Lutamos pela construção de uma democracia que garanta aos 
trabalhadores, em todos os níveis, a direção das decisões políticas e econômicas do país. Uma direção segundo os interesses 
dos trabalhadores e através de seus organismos de base. (...) Por todas essas razões, o partido não pode nascer pronto, 
acabado. E sim junto às lutas dos trabalhadores. (...) Um partido para se conseguir novos avanços em suas lutas. Um partido 
diferente daqueles poderosos que nos impuseram ontem e tentam nos impor hoje. Um partido feito por nós, para travar nossas 
lutas... (Correio Serrano, Ijuí, RS, 15/05/1981, p.08).  
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sdr 03 
...Tínhamos consciência de que, independente do setor social a que pertencessem, os que acreditavam na classe 

trabalhadora mais cedo ou mais tarde estariam ao nosso lado. Foi com imensa alegria que recebemos, como primeiro 
intelectual a aderir ao partido, este trabalhador das artes....outros vieram, o que há de melhor na cultura e na intelectualidade 
brasileira. Bastou que isso acontecesse para que surgissem os eternos descrentes dizendo que o PT, nascido embora dos 
trabalhadores, se converteria em partido de intelectuais, inviável como todos os outros. Aqui é preciso que se diga com toda a 
clareza: o partido dos trabalhadores não pede atestado de ideologia ou carteira profissional a quem quer que seja, mas sim 
disposição de luta, fidelidade ao nosso programa e ao nosso estatuto. Dentro do partido, somos todos iguais, operários, 
camponeses, profissionais liberais, parlamentares, professores, estudantes, etc. (...) Desde que surgiu o PT, jamais nos 
afastamos do sindicalismo (...). Alguns companheiros dizem que como dirigentes do PT, já não devemos perder tempo indo à 
porta de fábricas. Queremos deixar bem claro uma coisa: o dia em que dirigentes do PT não puderem mais ir às portas de 
fábrica, ou locais de trabalho, ou lá onde se luta pela terra, é melhor fechar o PT. Não somos um partido de gabinetes, de 
salas atapetadas, de conchavos nos bastidores. É lá na porta da fábrica, no local de trabalho, na luta pela terra, na periferia, 
que nos abastecemos, que aprendemos com o povo, que corrigimos a direção de nosso projeto político, que reafirmamos a 
nossa fidelidade ao trabalhador brasileiro... (Primeira Convenção Nacional do PT – discurso, 27/09/81, p. 07-13). 

Na análise do recorte discursivo anterior, o DL se organizava em torno da greve, dos 

trabalhadores e do sindicato, agora, frente às novas condições histórico-sociais, esse discurso 

redimensiona o foco de suas atenções em torno do Partido dos Trabalhadores – agora, é o 

partido que ganha maior espaço no DL. Observe-se que, nas sdr(s) recém apresentadas, novos 

dizeres, até então silenciados na FD e recalcados no interdiscurso, são incorporados ao saber 

da posição-sujeito em que o DL está inscrito, provocando a reelaboração do dizer e dos seus 

sentidos. A partir do manifesto de fundação do partido, PT, Partido dos Trabalhadores e 

petistas são expressões que passam a fazer parte, como algo novo, tanto na discursividade da 

posição-sujeito em que o DL está inscrito, como na FD dos trabalhadores brasileiros, e 

também no campo da política brasileira. 

Nas sdr(s) que compõem o recorte, é possível compreender que o sujeito enunciador do 

DL, ao apresentar o PT como “o novo” da cena política brasileira, permite que, pelo viés do 

discurso, se apreenda o confronto com a FD patronal brasileira e a divergência com outra 

posição-sujeito também interna à FD dos trabalhadores brasileiros. Apontar para “o novo” 

produz, então, efeitos de sentido ou de divergência ou de acusação. Através das sdr(s) do 

recorte se pode compreender a interlocução estabelecida, quer com a posição-sujeito 

divergente, quer com a FD politicamente antagônica. Entendo que o sujeito enunciador do 

DL, marcado pela historicidade e atravessado pelo inconsciente, na sua dimensão imaginária, 

materializa, pelo viés do discurso, não só os saberes que atribui como próprios à posição-

sujeito em que está inscrito, como também aqueles da posição-sujeito divergente e da FD 

politicamente antagônica. 

Nesse sentido, parafraseando Sercovich (1977), se pode escrever que o imaginário 

discursivo não se explica através de uma determinada realidade, e sim como se derivando de 

determinados interesses sociais. Entendo que, no caso em análise, o imaginário do sujeito 

enunciador   do  DL  é  apreendido  pelo  discurso  no  qual  as  relações  das  forças   políticas  
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presentes em determinada conjuntura histórico-social se manifestam. 

Observem-se fragmentos das sdr(s) do recorte que atestam relações de  divergência e de 

antagonismo, respectivamente: 

sdr 01 - ... E se você pegar o manifesto do PT você vai ver que é uma proposta praticamente socialista. Agora, é 
diferente você fazer uma proposta socialista de você rotular o partido de socialista. Porque a gente não deve levar para a 
classe trabalhadora o prato feito. Você tem que permitir que eles mesmos descubram se são ou não socialistas ou comunistas. 
Você tem que dar espaço para que eles discutam e descubram por eles mesmos... 

 

sdr 02 - ...nosso partido é diferente porque é democrático. Nele quem mandam são as bases. É diferente porque está 
presente em todas as lutas do movimento popular, em vez de aparecer apenas em época de eleição. É diferente porque 
respeita a autonomia das organizações populares/garantia maior de sua existência como partido dos trabalhadores. (...) Somos 
um Partido de massas, amplo e aberto, baseado nos trabalhadores da cidade e do campo. O Partido dos Trabalhadores (PT) é 
diferente também por causa de seus objetivos políticos. Lutamos pela construção de uma democracia que garanta aos 
trabalhadores, em todos os níveis, a direção das decisões políticas e econômicas do país...  

 

O DL, ao divergir do discurso de outra posição-sujeito também interna à FD dos 

trabalhadores e ao se contrapor aos saberes próprios da FD patronal,  busca a desqualificação 

dos referidos discursos; no primeiro caso, o redirecionando para o que é próprio da posição-

sujeito em que está inscrito e, no segundo, para os saberes próprios da FD dos trabalhadores. 

Como se pode perceber, nos fragmentos discursivos apresentados, o DL se constitui como um 

discurso heterogêneo no sentido de que, através dele, se pode apreender um discurso-outro, 

seja da divergência ou do confronto. 

Meu gesto interpretativo em relação aos fragmentos recém apresentados vai no sentido 

de que o sujeito enunciador do DL, mesmo que inconscientemente, se apropria de saberes já 

existentes na ordem do interdiscurso e os ressignifica para apresentar “o novo” que, no 

discurso em análise, produz efeitos de sentido tanto de divergência quanto de acusação. A 

acusação é em relação aos saberes da FD politicamente antagônica e a divergência é com a 

posição-sujeito representativa do sindicalismo de resultado, mas também interna à FD dos 

trabalhadores. Recuperadas as condições de produção próprias da época da fundação do PT, 

entende-se que a interlocução com a FD patronal brasileira produz um efeito de sentido de 

denúncia e estabelece um enfrentamento com as forças políticas contrárias à FD dos 

trabalhadores brasileiros. Já a divergência tem a ver com o PC e com o PCdoB que, na 

época, eram contra a criação do Partido dos Trabalhadores. Se acionada a categoria da 

memória discursiva, é possível recuperar enunciados em que os referidos partidos se 

apresentavam como os legítimos representantes da classe trabalhadora. É desse 

posicionamento que o sujeito enunciador do DL diverge quando afirma: ...é diferente você 

fazer uma proposta socialista de você rotular o partido de socialista...(sdr 01). 
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É através da memória discursiva (do interdiscurso) que se pode compreender esse 

enfrentamento da posição-sujeito em que se inscreve o DL com a outra posição-sujeito 

divergente, representativa da “unidade sindical” que abrigava os saberes e os interesses de um 

segmento de trabalhadores atrelados ao sindicalismo de resultado, na época, liderado por 

integrantes dos dois partidos da esquerda (o PCB e o PCdoB). Importa entender que, embora a 

FD em que o DL está inscrito, desde sempre, represente os saberes e as demandas da classe 

trabalhadora como um todo, a mesma é fortemente marcada pela heterogeneidade. Nela 

coexistem diferentes posições-sujeito que se relacionam de forma contraditória com a forma-

sujeito desta FD. Observe-se que a divergência, no caso em análise, ocorre entre diferentes 

posições-sujeito. 

A presença de diferentes posições-sujeito no interior de uma FD atesta a não 

homogeneidade da mesma. Em relação a isso, acredito importante a abordagem de Indursky 

(1992/1997) que, ao tratar da heterogeneidade discursiva, chama a atenção para o fato de que, 

em AD, a heterogeneidade, em algumas ocorrências, pode aparecer sob a forma "mostrada-

marcada", mas também pode reduzir-se apenas a alguma pista lingüística ou, até mesmo, 

apresentar-se sem nenhuma marca. A identificação desta última "forma" requer que se 

coloque em prática a noção de memória discursiva proposta por Courtine (1981) que, em AD, 

também pode funcionar como uma categoria de análise. A autora (1992), retomando a idéia 

de Courtine de que “memória e esquecimento são indissociáveis na enunciação do político”, 

acrescenta: tal indissociabilidade não é privativa do político, mas nele torna-se 

imprescindível para sua abordagem analítica, pois é a partir da memória discursiva que é 

possível apreender os funcionamentos de encaixamento do preconstruído, do discurso 

transverso e a articulação dos enunciados discursivos (op. cit. p. 38), o que foi possível 

demarcar no DL em relação à divergência e ao confronto, mas que também é possível 

apreender através de um discurso-outro que instaura a diferença. 

No caso em análise, como já escrito no recorte discursivo anterior, acredito que se possa 

pensar que quando, no interior de uma posição-sujeito, emerge a diferença, essa posição-

sujeito também pode ser entendida como heterogênea. Esse entendimento me leva a deslocar 

o escrito, em AD, sobre a noção teórica de formação discursiva para o âmbito de uma 

posição-sujeito. Ou seja: se uma FD é entendida como uma unidade divisível, uma 

heterogeneidade em relação a si mesma com fronteiras instáveis que não consistem em um 

limite traçado de uma vez por todas, separando um interior de um exterior do saber porque se 

inscreve entre diferentes FDs e porque suas fronteiras se deslocam em função dos jogos da 
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luta ideológica, quero “pensar” as posições-sujeito, entendidas como regiões internas de 

saber de uma FD, também com fronteiras movediças e recortadas por microrregiões de saber 

que atestariam sua heterogeneidade discursiva.  

As “fronteiras” de uma posição-sujeito são delimitadas, no interior de uma FD, pela 

forma como essa região de saber se relaciona com a forma-sujeito de sua FD, mas essa 

delimitação, assim como é o caso de uma FD, não é fixa, pois há movimentação interna de 

saberes tanto no interior de uma FD como no de uma posição-sujeito. Mas, em se aceitando 

esse meu entendimento, o que diferenciaria uma FD de uma posição-sujeito em relação à 

delimitação de fronteiras?    

Posições de sujeito, na compreensão que estou tendo, convivem no interior de um 

mesmo regime de saber e delimitam entre si “lugares” divergentes e/ou diferentes 

materializados pela maneira de se relacionarem com o sujeito histórico da FD; já uma FD é 

delimitada pelo interdiscurso e se inscreve entre diferentes FDs em função dos jogos da luta 

ideológica; uma FD é heterogênea porque tem espaço para a contradição interna, ou seja, por 

abrigar diferentes posições de sujeito em seu interior. Mas, resta, no meu modo de 

compreender, mais um questionamento: como funcionaria a cena discursiva de interlocução 

no interior de uma mesma posição-sujeito?  Qual seria o espaço de contradição aí possível? 

Tentando responder a essas indagações, quero entender que também no interior de uma 

posição-sujeito há espaço para a contradição interna, própria de todo o discurso. No entanto, 

essa contradição não é marcada pela divergência, e sim pela diferença possível no interior 

dessa região de saber, pois nem todos os sujeitos enunciadores que nela se inscrevem, se 

relacionam de forma idêntica com o efeito de unidade discursiva “próprio” dessa posição-

sujeito; entendo que esse efeito de unidade discursiva, representativo de uma posição-sujeito, 

é que regularia o que pode, deve ou convém ser dito a partir de determinada posição-sujeito e, 

em contrapartida, do que não pode, não deve ou não convém ser dito.  Se tomado o modo 

como o sujeito se relaciona com a forma-sujeito da FD, distintas situações são possíveis, ou 

seja: quando o sujeito desidentifica-se de uma FD, migra para outra FD; quando se 

desidentifica de uma posição-sujeito, pode tanto migrar para outra posição-sujeito já existente 

no interior da FD ou nela instaurada naquele momento através de um acontecimento 

enunciativo, permanecendo, portanto, inscrito na mesma FD, como também pode dela 

desidentificar-se. Em AD, é consenso que uma posição-sujeito delimita, no interior de 

determinada FD, uma região de saber que se configura como um modo “particular” de se 

relacionar com o sujeito histórico da FD e, por conseguinte, com a ideologia. O que estou me 
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propondo a pensar é que, no interior dessa região de saber (posição-sujeito), pelo menos no 

caso em análise, convivem microrregiões de saber que são marcadas pela diferença na forma 

de se relacionar com o efeito de unidade discursiva da posição-sujeito. 

Uma vez aceitos os argumentos acima, a heterogeneidade não seria uma característica 

exclusiva da FD e a mobilidade das fronteiras também não, pois internamente as “regiões” de 

uma FD, também não têm fronteiras estáveis, há sempre movência de saberes e de sentidos, 

com uma distinção: a contradição interna de uma posição-sujeito se dá pela diferença e não 

pela divergência e, muito menos, pelo antagonismo como é o caso entre diferentes posições-

sujeito ou diferentes FDs. 

Através do funcionamento discursivo da sdr 03, é possível compreender a diferença 

existente no interior da própria posição-sujeito. Se recuperadas as condições de produção 

próprias à época da fundação do PT, é possível compreender que a diferença existente no 

interior da posição-sujeito que abriga o DL tem a ver com a forma de encaminhamento das 

questões internas ao movimento sindical e ao partido. É a um discurso-outro que o sujeito 

enunciador “responde” quando enuncia: 

... Desde que surgiu o PT, jamais nos afastamos do sindicalismo... Alguns companheiros dizem que como dirigentes 
do PT, já não devemos perder tempo indo à porta de fábricas. Queremos deixar bem claro uma coisa: o dia em que dirigentes 
do PT não puderem mais ir às portas de fábrica, ou locais de trabalho, ou lá onde se luta pela terra, é melhor fechar o PT. Não 
somos um partido de gabinetes, de salas atapetadas, de conchavos nos bastidores. É lá na porta da fábrica, no local de 
trabalho, na luta pela terra, na periferia, que nos abastecemos, que aprendemos com o povo, que corrigimos a direção de 
nosso projeto político, que reafirmamos a nossa fidelidade ao trabalhador brasileiro...   

O funcionamento discursivo desse fragmento produz o efeito de sentido da diferença - o 

sujeito enunciador do DL, na interlocução discursiva que estabelece com seus pares, no 

interior da posição-sujeito em que está inscrito, materializa discursivamente a diferença 

existente no âmbito da própria posição-sujeito, marcando a heterogeneidade da mesma. É essa 

diferença interna que me leva a entender que a posição-sujeito em pauta não é dotada de 

homogeneidade discursiva. A heterogeneidade, então, não é privilégio da FD, pois também se 

faz presente no interior da posição-sujeito que abriga o discurso em análise. 

Dito de outra maneira: a diferença que se representa no fragmento anteriormente posto 

marca formas distintas de concepção de atuação partidária, isto é, de encaminhamento das 

práticas partidárias que convivem, na diferença, no interior de uma mesma posição-sujeito. 

Nesse funcionamento discursivo, o discurso-outro é incorporado através da negação (... Desde 

que surgiu o PT, jamais nos afastamos do sindicalismo...), ou através do discurso indireto (... 

Alguns companheiros dizem que como dirigentes do PT, já não devemos perder tempo indo à 

porta de fábricas...), fazendo emergir, no DL, a “voz da diferença”. Ao mesmo tempo, o 
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redirecionamento desse discurso marca o DL com características de um discurso didático-

pedagógico, pois direciona o discurso-outro (da diferença) para os saberes que, no imaginário 

do sujeito enunciador, devem prevalecer como sendo dominantes na posição-sujeito que 

abriga o DL. Nesse sentido, entendo que, pela discursividade, se pode compreender que o 

sujeito enunciador do DL exerce o “lugar da liderança” no interior dessa posição-sujeito - é 

desse “lugar” que é dado “o norte” dos saberes que nela devem prevalecer. 

Retomando a totalidade do recorte, observo que o fato de o DL incorporar saberes do 

campo da política partidária não significa que os trabalhadores fiquem “de fora”, nem que se 

esteja diante de uma outra posição-sujeito ou de uma outra FD – a posição-sujeito e a FD em 

que esse discurso está inscrito continuam as “mesmas”; o que muda é que, com a fundação do 

PT, se reconfiguram tanto os saberes da posição-sujeito quanto os da FD e, por conseguinte, 

se reconfigura também o discurso em análise; no entanto, dizer que o DL se reelabora não 

significa que o mesmo se modifique totalmente. Como se pode perceber, o que ocorre é a 

(re)significação do referido discurso, ou seja, o funcionamento discursivo do recorte em 

análise permite compreender que os sentidos deslizam, mas não a ponto de provocarem uma 

ruptura com aqueles já instituídos. A luta dos trabalhadores por melhores condições de salário 

e de trabalho, nessa nova conjuntura, assume a dimensão de luta pela democracia capaz de 

garantir direitos iguais a todos os trabalhadores: 

sdr 02 - (...) Somos um Partido de massas, amplo e aberto, baseado nos trabalhadores da cidade e do campo. (...) 
Lutamos pela construção de uma democracia que garanta aos trabalhadores, em todos os níveis, a direção das decisões 
políticas e econômicas do país...  

Ainda em relação aos trabalhadores, note-se que os sentidos possíveis na discursividade 

analisada no recorte discursivo anterior são mantidos, mas reelaborados, a ponto de os 

mesmos emprestarem o nome ao partido – Partido dos Trabalhadores. Note-se também que o 

sujeito enunciador do DL não muda de posição-sujeito, nem rompe (nem se desidentifica) 

com a forma-sujeito da FD em que está inscrito. Ao contrário, no imaginário desse sujeito, 

enunciar, incorporando saberes do campo da política partidária, amplia as possibilidades de 

demandas dos trabalhadores brasileiros e alarga o conceito de trabalhador. Observe-se: 

sdr 02 - ... Somos um Partido de massas, amplo e aberto, baseado nos trabalhadores da cidade e do campo...  
 
sdr 03 - ... Foi com imensa alegria que recebemos,  como primeiro intelectual a aderir ao partido, este trabalhador das 

artes (...) outros vieram, (...). Dentro do partido somos todos iguais, operários, camponeses, profissionais liberais, 
parlamentares, professores, estudantes,...  

O que muda, então, é que essa movimentação de saberes internos da posição-sujeito em 

que o DL está inscrito, permite que aflore, no seio da FD dos trabalhadores brasileiros, 

sentidos antes não explicitados no seu domínio de saber.  
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Encerrando este recorte discursivo, acredito que o mesmo permite compreender que 

tanto a FD como posição-sujeito em que o DL está inscrito se caracterizam por uma forte 

heterogeneidade; até este momento da análise, a interlocução que nele se estabelece marca o 

confronto com a FD politicamente antagônica, a divergência com outra posição-sujeito que, 

de forma tensa, convive no interior da FD dos trabalhadores brasileiros, e marca também a 

diferença interna própria da posição-sujeito em que este discurso está inscrito. Esses efeitos 

de sentido de diferença, de divergência e de confronto são produzidos através da interlocução 

discursiva que o sujeito enunciador do DL estabelece tanto com seus pares, no interior da 

posição-sujeito em que está inscrito, como com outra posição-sujeito interna à FD dos 

trabalhadores (no caso de divergência) e, ainda, com a FD patronal (no caso do 

confronto).Também quero crer que este recorte discursivo possibilitou compreender como a 

posição-sujeito em que o DL está inscrito, ao longo do espaço-tempo em análise, vai se 

(re)configurando, ou seja, vai se apropriando, deslocando, (re)elaborando e/ou 

(re)significando saberes, interferindo, assim, na reorganização da discursividade interna da 

FD e, por conseguinte, do DL.  

No recorte discursivo que se segue, trato de uma nova (re)significação dos saberes da 

posição-sujeito em que está inscrito o DL. A mesma é provocada pelo acontecimento 

histórico da primeira participação do PT em eleições político-partidárias. 

 

Recorte Discursivo III – A participação do PT no processo eleitoral 

 

No recorte discursivo I, tratei do acontecimento enunciativo instituidor da posição-

sujeito em que o DL se inscreve; no recorte II, a preocupação foi com a reelaboração e/ou 

ressignificação de saberes ocorrida na referida posição-sujeito, quando do acontecimento 

histórico da fundação oficial do PT. No presente recorte discursivo, o objetivo é apresentar 

um outro acontecimento histórico - a decisão do PT de buscar o poder via processo eleitoral – 

através do qual, a posição-sujeito em que o DL está inscrito também reelabora, se apropria, 

desloca e/ou (re)significa diferentes saberes; essa movimentação de saberes permite a 

compreensão de como a posição-sujeito em pauta se reconfigura ao longo do espaço-tempo 

que esta análise abarca e, por conseguinte, possibilita a compreensão de como essa 

reconfiguração interfere no funcionamento discursivo do DL e dos saberes próprios da FD 

dos trabalhadores brasileiros. O espaço-tempo em análise neste recorte é marcado por uma 

conjuntura histórico-social que evidencia um período em que o governo ditatorial passava por 
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momentos de grave crise política. Os movimentos sociais e democráticos, incentivados pelo 

vigor do movimento sindical operário, aos poucos, iam se fortalecendo - o PT, em seu 

“Primeiro Encontro Nacional”, em 1981, havia decidido que lutaria por eleições livres e 

diretas em 1982 e que lançaria candidatos próprios em todos os níveis. 

Em 1982, o Partido dos Trabalhadores já estava implantado em quase todo o território 

nacional. O sujeito enunciador do DL, tendo liderado a organização do PT, passou a 

participar, cada vez mais, das questões político-partidárias. De 1982 a 1998, período de tempo 

do qual este recorte discursivo é representativo, o processo discursivo em análise é perpassado 

por vários acontecimentos históricos que marcaram não apenas a vida política do País, mas 

também a trajetória política do sujeito enunciador desse discurso. Nessa conjuntura histórico-

social, o acontecimento histórico que acredito produzir a maior movimentação de saberes, no 

interior da posição-sujeito em que o DL está inscrito, é a decisão do PT de concorrer, em 

todos os níveis, nas eleições de 1982 o que marca também o início da carreira político-

partidária do sujeito enunciador do DL como candidato: em 1982, ao governo do estado de 

São Paulo; em 1986, à Assembléia Nacional Constituinte; em 1989, 94 e 98 à presidência do 

País. É nesse contexto que esse sujeito enuncia no campo da política partidária, posição na 

qual se mantém até os dias de hoje51. 

Note-se que o que estou denominando como reconfiguração de saberes está para a idéia 

de processo, ou seja, o funcionamento do discurso ocorre no e pelo processo discursivo. Os 

diferentes recortes discursivos, marcados por acontecimentos (fatos) históricos, nesta 

pesquisa, funcionam quase como pistas que me ajudam a entender as mudanças nas condições 

histórico-sociais de produção do discurso, capazes de desencadear a apropriação, o 

deslocamento, a reorganização da discursividade e, conseqüentemente, a transformação dos 

saberes e das demandas da FD dos trabalhadores brasileiros. 

Assim, o DL, ao longo de seu próprio processo, vai reconfigurando saberes a partir do 

que é próprio à posição-sujeito e à FD em que está inscrito. Nesse sentido, registro que em 

nenhum momento do processo discursivo em análise, há exclusão de saberes internos à 

posição-sujeito em que está inscrito o DL ou à FD dos trabalhadores. Dito diferentemente: 

embora eu esteja apresentando a configuração/reconfiguração da posição-sujeito em que o DL 

está inscrito através de três recortes discursivos, isso não significa que, na passagem de um 

                                                           
51 Reitero que a delimitação do espaço-tempo que esta tese abarca (1978-1998) foi realizada em 2000, quando do 
início do doutorado; portanto, o corpus em análise não trata da eleição de 2002, uma vez que quando esta 
ocorreu, a escritura da tese já estava em andamento. 
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recorte para o outro, haja exclusão interna de saberes – o que há é que, diante da reelaboração 

dos saberes próprios à posição-sujeito em que o mesmo está inscrito, o DL e a FD também se 

transformam, a ponto de incorporar saberes antes não possíveis ou não convenientes de serem 

enunciados. 

O acontecimento histórico do PT buscar o poder pela participação nas eleições é 

discursivamente marcado pela “plataforma eleitoral nacional das eleições de 1982” a qual 

tomo como produzindo o efeito desse novo “momento” de reconfiguração da posição-sujeito 

em que o DL está inscrito.  Esse documento, embora seja um documento do PT, vai reelaborar 

não apenas a discursividade interna da posição-sujeito como também interferir na 

discursividade da FD como um todo e, por conseguinte, na do discurso em análise. Inseridos 

na “plataforma política”, estão o lema da campanha “Trabalho, Terra e Liberdade” e as 

palavras de ordem “Nossa vez, nossa voz: quem decide somos nós” e “Confie em você, vote 

no PT” - enunciados esses, bem como outros relativos à campanha eleitoral incorporam-se aos 

saberes da posição-sujeito em que o DL está inscrito e, conseqüentemente, aos da FD dos 

trabalhadores brasileiros. Observem-se, a seguir, fragmentos da plataforma eleitoral do PT 

em 1982: 

... A campanha eleitoral do PT é diferente porque é, antes de tudo, uma grande campanha de mobilização e 
organização dos trabalhadores a partir das principais reivindicações dos movimentos populares. (...) é uma campanha de luta, 
quer dizer, uma campanha que se compromete com todas as lutas dos trabalhadores. NOSSO LEMA NACIONAL É: 
TRABALHO, TERRA E LIBERDADE! Assumindo as principais reivindicações dos trabalhadores da cidade e do campo, 
lutamos para acabar com a fome e o desemprego, por melhores salários e terra para plantar e para morar, para que nossos 
direitos sejam respeitados no campo e na cidade, para sair de baixo da opressão dos tubarões (...). Nosso socialismo será 
definido por todo o povo. Não nascerá de decretos, nem nossos, nem de ninguém. Irá se definindo nas lutas do dia-a-dia e 
será sinônimo de emancipação dos trabalhadores e de todos os oprimidos. NOSSA VEZ, NOSSA VOZ: QUEM DECIDE 
SOMOS NÓS! (...) O PT veio para mudar o Brasil. (...). CONFIE EM VOCÊ, VOTE PT! (In Resoluções de Encontros e 
Congressos, PT, 1998:119).  

O lema da plataforma eleitoral em pauta faz ressoar um discurso-outro, silenciado na 

FD dos trabalhadores, mas presente no interdiscurso e que, neste caso, funciona como um 

discurso transverso, assertado em outras condições histórico-sociais, mas que faz eco na 

referida plataforma política. Refiro-me aqui à palavra de ordem da Frente Popular, organizada 

em 1935 por integrantes da extinta Aliança Nacional de Libertação: “PÃO, TERRA E 

LIBERDADE”52 - esse enunciado reatualiza-se/ressignifica-se, na discursividade da posição-

sujeito em que o DL está inscrito, por “TRABALHO, TERRA E LIBERDADE”, ainda que 

afetado pela ordem do inconsciente.  

                                                           
52 A Aliança Nacional de Libertação – ANL, ligada à figura de Luís Carlos Prestes, foi extinta pelo governo 
brasileiro em 12 de julho de 1935 através da Lei de Segurança Nacional. Para ocupar esse espaço, Francisco 
Mangabeira e outros entusiastas da extinta ANL organizaram a Frente Popular por “Pão, Terra e Liberdade” (In 
Dulles, p. 421). 
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Para além de Terra e Liberdade que retornam no lema da campanha eleitoral de 1982, 

se pode observar que o enunciado em 1935 ressoa na discursividade da plataforma eleitoral 

como um todo. Ou seja, dentre outros, se podem entender ressignificados: 

- o clamor  por “pão”, por:   “... sem salário você não tem como garantir a comida na sua casa... 

 - a reivindicação pela “terra”, por:  “...temos que garantir a posse da terra para quem nela trabalha (...) 

devemos lutar pela distribuição de terras, (...). É necessário assegurar a posse da terra aos favelados... 
- a luta pela “liberdade”, por:  “...queremos substituir todo o regime de opressão e garantir liberdades reais 

para o povo brasileiro (...). Lutaremos pela realização de eleições livres e diretas em todos os níveis, com direito de voto para 

os soldados, marinheiros e analfabetos (...). Somos todos iguais: chega de dominação. (...) Somos solidários com todos os 

povos que lutam por sua libertação ... 

A ressignificação, acima demonstrada, aponta para o escrito por Foucault (1972) no 

sentido de que um enunciado, 

 ao mesmo tempo que surge em sua materialidade, aparece com um estatuto, entra 
em redes, coloca-se em campos de utilização, oferece-se a transferências e a 
modificações possíveis, integra-se em operações e em estratégias em que sua 
identidade se mantém ou se apaga (op.cit., p.131- 32). 

Resta, então, compreender como esses enunciados vão trabalhar no DL, interferindo na 

maneira de o sujeito enunciador do discurso relacionar-se com o sujeito histórico da FD em 

que está inscrito. É isso que procurarei mostrar ao longo deste recorte discursivo. O mesmo, 

devido à multiplicidade de fatos históricos que operam transformações nas condições 

histórico-sociais do discurso em análise, será apresentado através de cinco seqüências 

discursivas de referência. Justifico que o objetivo é incorporar ao recorte: uma sdr 

representativa da primeira (1982) e da última (1998) candidatura de Lula no período 

“desenhado” para realizar as análises desta tese - o ano de 1998 marca o final do espaço-

tempo delimitado, pois como explicitado anteriormente, a candidatura de Lula e sua eleição à 

Presidência da República, em 2002, não faz parte do corpus discursivo em análise. 

Juntamente com as duas sdr(s) anunciadas acima, na composição deste recorte 

discursivo, apresento seqüências discursivas de referência que contemplam os acontecimentos 

históricos que julgo mais significativos no decorrer do espaço-tempo que abrange a 

participação do sujeito enunciador do DL no processo eleitoral brasileiro. Assim, o recorte, na 

sua totalidade, consiste em: uma sdr representativa do DL quando da candidatura de seu 

sujeito enunciador ao governo de São Paulo; uma, representativa do DL quando da fundação 

da Central Única de Trabalhadores – CUT, em 1983; outra, representativa do DL quando da 

campanha pelas “diretas já”, lançada em 1983 e que perdurou até o início de 1985; uma sdr 

representativa do DL nos trabalhos da Assembléia Nacional Constituinte; e, por fim, uma, 
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representativa do DL na campanha presidencial de 1998. A seguir a apresentação das 

mesmas: 

sdr  01 
É  preciso ficar claro que temos dois Brasis: o Brasil do Planalto, o Brasil do Palácio dos Bandeirantes, e o Brasil da 

miséria, da favela, do desemprego, do bóia-fria, do trabalhador marginalizado (...). Eu acho que é necessário uma 
reformulação completa nesse país. E eu vou mais longe ainda: a reformulação completa que tem que haver, na verdade, e é 
esta a proposta do Partido dos Trabalhadores, é a  troca das classes que mandam neste país (...). Pela primeira vez na história 
recente do Brasil, nós trabalhadores podemos votar num partido formado por trabalhadores (....) Nasceu da luta contra a 
ditadura, contra a vontade dos poderosos e dos que sempre nos enganaram (...). Já passou o tempo em que servíamos de 
instrumento de manobra (...) O surgimento do PT é a prova de que é chegado o momento de os trabalhadores realizarem a sua 
própria política... (Folha de São Paulo, 15/11/82 - In Meneguello, R.,  p. 114 -15). 

 

sdr  02 
... alguns companheiros que viajaram para São Paulo comendo farinha com rapadura, por cinco dias, trouxeram fogão 

no ônibus. Almoçavam e não jantavam. Estes companheiros deram uma demonstração daquilo que nos une. (...) Se a gente 
não se encontrar antes, nós nos encontraremos outra vez em agosto de 1984. Nós estaremos juntos outra vez para mostrar que 
a CUT é essa aqui. A de novembro será fantoche do governo...(Fragmentos do pronunciamento no encerramento do 
CONCLAT - EM TEMPO, 08 a 21/09/83, p. 08) . 

 
sdr  03  
O PT não vai ao Colégio Eleitoral porque Tancredo Neves e Paulo Maluf armaram um grande circo e querem fazer 

de palhaços 130 milhões de brasileiros. (...) Há grande diferença entre Tancredo Neves e Paulo Maluf. Mas o leque de 
alianças que o candidato da Aliança Democrática abriu, torna-o semelhante ao seu rival, na medida em que não se 
compromete em romper com o FMI e anuncia que vai democratizar o SNI. Seu leque de alianças não permitirá a 
redemocratização do país. E onde ficam os trabalhadores?(...) O monstro chamado Maluf, depois da decisão das oposições de 
irem ao Colégio Eleitoral, está servindo para encobrir os “malufinhos” que viraram democratas e estão na Frente Liberal. Há 
milhares de Malufs em toda parte. E o que é mais estranho é que de repente vale tudo e aí estão o Antônio Carlos, o Falcão, o 
Francisco Perreira, o Ernesto Geisel, todos na Frente Liberal. (...) se as oposições têm maioria para vencer no Colégio 
Eleitoral, podem impedi-lo e restabelecer as eleições diretas. (...) Mas as elites fizeram uma aliança para evitar que o povo 
chegue ao poder... (ZERO HORA, 14/09/1984).   

 

sdr  04 
...o PT assume o trabalho constituinte com espírito de construção e de diálogo e vê, nesse trabalho, uma oportunidade 

de avanços importantes na luta do povo. (...) O PT exige que o trabalho constituinte seja precedido da revogação das leis 
repressivas da ditadura, que seja assegurada ampla divulgação dos trabalhos constituintes pela televisão, rádios e jornais e 
que o povo seja consultado através de plebiscitos. (...) O PT convoca o povo brasileiro para declarar-se em assembléia geral e 
permanente a fim de acompanhar, par a par, a elaboração do texto constitucional, e de exigir para todos os brasileiros 
perspectivas reais de uma vida mais livre, mais confortável, mais digna e mais humana (...) Pode-se avançar ainda – e muito – 
no campo das liberdades individuais, do respeito aos direitos humanos, da eliminação de toda e qualquer forma de 
discriminação contra a mulher, o negro e o índio;  da colocação dos meios de comunicação de massa a serviço da cultura do 
povo e não de monopólios que estão se locupletando com a manipulação da informação e das mensagens propagandísticas da 
democratização (...). Nosso Partido não vê nenhuma possibilidade de êxito nessa luta, se a batalha da Constituição não for 
integralmente assumida pelo povo. Sem povo nas ruas e nas praças, exigindo seus direitos, nenhuma votação de plenário terá 
força para se impor ao sistema de privilégios, corrupção e prepotência que domina nosso país. (...) Eu gostaria de apresentar 
formalmente ao Presidente da Mesa alguns projetos de resolução preliminares para garantir a liberdade da soberania da 
Assembléia Nacional Constituinte, nos quais eu destaco, a revogação da Lei de Segurança Nacional, a revogação do estado 
de sítio e de emergência, o fim do poder do Presidente da República em editar decretos-lei ... (Fragmentos do 
pronunciamento proferido como deputado constituinte, em 04/02/87, publicado nos Anais da Câmara, em 05/02/87, p. 49). 
 

sdr  05 
...Como você está percebendo, nosso país está passando por momentos difíceis e como qualquer brasileiro eu sinto 

um aperto no coração ao ver que é nas costas do povo que o governo quer jogar o peso da sua incompetência. A crise atinge 
nosso país porque esse governo não soube proteger o povo, governou para os ricos e para os agiotas internacionais. Nós 
vivemos num país extraordinário, nosso povo é forte, cheio de vontade de crescer e produzir riquezas. (...) Como presidente 
da República, vou constituir um novo governo, capaz de conduzir a nação neste momento difícil, defendendo com unhas e 
dentes os interesses do nosso povo. Quando a força de um governo vem do seu compromisso com a maioria nenhum sonho é 
impossível. Vamos erguer a cabeça e caminhar juntos. Só assim vamos criar empregos, distribuir terras, produzir alimentos, 
defender o nosso mercado interno e construir uma nação onde todos tenham orgulho de ser brasileiros (Abertura da 
campanha na TV - Horário eleitoral gratuito, 05/09/1998). 
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Retomando os recortes discursivos desta seção, registro que, no primeiro deles, a 

discursividade gira em torno dos trabalhadores, da greve e do sindicato; no segundo, a mesma 

se reconfigura, na medida em que o DL passa a dar ênfase ao Partido dos Trabalhadores; 

agora, neste terceiro recorte discursivo, acrescentam-se à discursividade da posição-sujeito em 

pauta e, conseqüentemente, da FD dos trabalhadores, enunciados decorrentes do fato de o PT 

participar do processo eleitoral. Em especial, são enfatizados o tema “Trabalho, Terra e 

Liberdade” e as palavras de ordem constantes na plataforma política do PT nas eleições de 

1982 - “Nossa vez, nossa voz: que decide somos nós” e “Confie em você, vote PT”, os quais, 

por sua vez, também passam a ser ressignificados, ao longo do DL, fazendo ressoar discursos 

já-ditos. 

Em relação às palavras de ordem da campanha eleitoral/82, um enunciado que atesta 

essa ressignificação pode ser a seguir observado: 

sdr 01 - ...Pela primeira vez na história recente do Brasil, nós trabalhadores podemos votar num partido formado por 
trabalhadores...  

Já o lema “Trabalho, Terra e Liberdade”, opera, no DL, como se pode observar a partir 

do seguinte: 

sdr 05 - “Trabalho” é ressignificado por: ... Nós vivemos num país extraordinário, nosso povo é forte, 
cheio de vontade de crescer e produzir riquezas...; 

sdr 05 - “Terra” por: ... Vamos erguer a cabeça e caminhar juntos. Só assim vamos criar empregos, 
distribuir terras, produzir alimentos,...; 

sdr 04 - “Liberdade” por: ... Pode-se avançar ainda – e muito – no campo das liberdades individuais, do respeito 
aos direitos humanos, da eliminação de toda e qualquer forma de discriminação contra a mulher, o negro e o índio;  da 
colocação dos meios de comunicação de massa a serviço da cultura do povo (...). Eu gostaria de apresentar formalmente ao 
Presidente da Mesa alguns projetos de resolução preliminares para garantir a liberdade da soberania da Assembléia Nacional 
Constituinte, nos quais eu destaco, a revogação da Lei de Segurança Nacional, a revogação do estado de sítio e de 
emergência, ... . 

O funcionamento discursivo das sdr(s) do recorte também permite compreender que as 

relações de força que podem ser discursivamente apreendidas se diferenciam à medida que as 

condições histórico-sociais se modificam. Nas sdr(s) 01 e 02, a interlocução discursiva que aí 

se estabelece é tanto com a posição-sujeito representativa dos saberes e das demandas do 

sindicalismo atrelado ao Estado como com a FD patronal brasileira, representativa dos 

saberes e interesses do próprio Estado. Produzem-se, assim, efeitos de sentido distintos. Note-

se que os fragmentos a seguir, ao estabelecerem a interlocução entre duas posições-sujeito 

internas à FD dos trabalhadores brasileiros, evidenciam formas divergentes de 

relacionamento com o sujeito histórico da mesma: 

sdr 01 - ... Já passou o tempo em que servíamos de instrumento de manobra ... 
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sdr 02 - ... Se a gente não se encontrar antes, nós nos encontraremos outra vez em agosto de 1984. Nós estaremos 
juntos outra vez para mostrar que a CUT é essa aqui. A de novembro será fantoche do governo...  

O efeito de sentido de uma polêmica discursiva pode ser apreendido no fragmento 

acima que materializa o embate político travado entre duas posições-sujeito existentes nas 

condições histórico-sociais de então: uma liderada por um sindicalismo, muito próximo ao PT 

que funda a CUT – Central Única de Trabalhadores53 e a outra ainda atrelada à legislação 

sindical, então vigente, e controlada por sindicalistas politicamente ligados a integrantes dos 

dois PCs54. Retorna, neste recorte discursivo, a divergência já constatada quando da análise da 

sdr 01 (recorte discursivo II, desta seção), mas também ressoa aqui, ressignificada, a 

divergência existente, no movimento sindical da primeira metade do século XX (ver seção I 

deste capítulo), entre anarco-sindicalistas e comunistas. Na época, os anarquistas assim se 

manifestaram em relação à posição-sujeito representativa dos saberes dos trabalhadores 

ligados ao Partido Comunista: 

“... seres sem consciência e sem vontade própria, que vegetam nas associações de classe do Rio de Janeiro, atentos e 
obedientes à ‘palavra de ordem’ do Partido e cuja única missão consiste em bater palmas ou promover assuadas, conforme o 
sinal convencionado pelo chefe da claque”55 

O que se percebe é que a contradição interna, marcada por forte divergência entre as 

formas de lidar com o sujeito histórico, é uma característica da FD dos trabalhadores 

brasileiros, manifestando-se mais explicitamente em momentos de tensão como o vivido a 

partir da retomada da luta sindical no final dos anos 70 e da fundação do PT no início de 80.  

No DL, essa divergência retorna através do gesto discursivo de seu sujeito enunciador que 

aponta para essa divergência. Através desse funcionamento discursivo, é possível 

compreender que, no interior dessa FD, convivem posições-sujeito que estabelecem modos 

distintos de se relacionar com o sujeito histórico da mesma. Na análise, a posição-sujeito 

divergente é aquela que, embora convivendo na mesma FD dos trabalhadores, opõe-se à 

posição-sujeito em que o DL está inscrito. Essa divergência se materializa na discursividade 

própria da posição-sujeito em que o DL está inscrito a qual aponta para uma interlocução 

                                                           
53 Paraná (1996:30) afirma que, com a fundação da CUT, surgia uma central sindical fora dos padrões 
estabelecidos pela legislação trabalhista de Getúlio Vargas (inspirada na Carta del Lavoro, de origem fascista). 
Criava-se uma central ‘combativa’, identificada com o interesse dos trabalhadores e sem a tutela do Estado. 
54 Fausto (1999:507) afirma: duas correntes sindicais se definiram: a CUT apostava em uma linha reivindicatória 
agressiva, em que a mobilização dos trabalhadores era definida como mais importante do que o processo sinuoso 
de abertura; seu núcleo mobilizador era o sindicalismo do ABC; a outra corrente defendia a necessidade de 
limitar a ação sindical a lutas que não pusessem em risco o processo de abertura. Não assumia uma clara posição 
ideológica, sustentando a importância de alcançar ganhos concretos imediatos para os trabalhadores. Daí a 
expressão “sindicalismo de resultados”. Essa segunda corrente, em 1986, transformou-se na Central Geral dos 
Trabalhadores (CGT) – duas centrais sindicais, no país, com perspectivas fortemente divergentes. 
55 Anarquistas, manifestando-se em relação aos dirigentes da União Operária em Construção Civil, na 
Assembléia de 16 de abril de 1927. Fragmento que circulou In Ação Direta 2, nº6, Rio de Janeiro, 01 de maio de 
1929, sob o título “História de uma traição” (In Dulles, 1977:309). 
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altamente divergente entre essas duas posições-sujeito, colocando em jogo diferentes formas 

de encaminhamento da prática sindical, ou diferentes concepções de sindicalismo. Esse 

funcionamento discursivo produz um “efeito de sentido” de forte acusação à posição-sujeito 

que diverge daquela em que se inscreve o discurso de Lula. Observe-se um outro fragmento 

do DL que também permite a compreensão desse efeito de sentido: 

...existem duas visões sindicais e elas estão definidas: uma que acredita que o sindicato não é o prédio, não é o 
estatuto, não é a diretoria, mas é a organização do trabalhador a partir do local de trabalho que criou a CUT; a outra, que 
acredita na estrutura sindical, que acredita que a coisa é pela diretoria, que passa apenas por dentro do sindicato, que o que 
vale é o prédio, pouco se importando com a organização da classe trabalhadora... (Lula, no IV Ciclo de estudos sobre 
problemas brasileiros – POA – 28/09/82 , Anais da Assembléia Legislativa do RS, p. 198).  

Instaurado o efeito de forte divergência, o sujeito enunciador do discurso busca o 

fortalecimento e a validação da posição-sujeito em que está inscrito e, ao mesmo tempo, 

coloca em tensão a convivência dessas diferentes posições-sujeito no interior da FD que as 

abriga. O gesto discursivo do sujeito enunciador do DL coloca o discurso da “posição-sujeito 

divergente” na margem da FD dos trabalhadores brasileiros, a ponto de causar dificuldade na 

delimitação das fronteiras dessa FD. Em minha pesquisa, metodologicamente, como 

considero essa FD sendo representativa dos saberes e das demandas de todos os trabalhadores, 

trato a posição-sujeito divergente como inscrita na mesma FD em que está inscrito o DL, ou 

seja, na FD dos trabalhadores brasileiros, uma FD fortemente heterogênea, capaz de 

“suportar” as divergências internas. 

Por outro lado, note-se que um outro efeito de sentido também pode ser produzido – o 

de acusação à FD politicamente antagônica: 

sdr 01 - ... É  preciso ficar claro que temos dois Brasis: o Brasil do Planalto, o Brasil do Palácio dos Bandeirantes, e o 
Brasil da miséria, da favela, do desemprego, do bóia-fria, do trabalhador  marginalizado ...  

 

No fragmento acima, pela materialidade da língua, inscrita na história, é possível 

entender a ideologia constitutiva desse discurso, embora isso normalmente “escape” ao sujeito 

enunciador do DL. A compreensão que tenho é que, ao explicitar as condições de vida dos 

trabalhadores, esse enunciado volta a fazer eco com o lema “Trabalho, Terra e Liberdade” 

(plataforma da campanha eleitoral de 1982) referido no início deste recorte, o qual volta 

(re)significado pelo viés do interdiscurso. 

Já em relação ao funcionamento discursivo das sdr(s) 03, 04 e 05, pode-se observar que 

o embate discursivo desliza para o campo da política partidária – a polêmica discursiva 

instaura-se, então, não mais com a posição-sujeito divergente, mas com segmentos sociais 

pertencentes à FD politicamente antagônica - com a elite, com o governo, com o poder 

econômico. 
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Um funcionamento discursivo dessa natureza aponta para o fato de que a posição-

sujeito e, por conseguinte, a FD se apropria de saberes e isso pode ser observado através do 

funcionamento discursivo do DL. Ou seja, embora esse discurso mantenha-se fortemente 

vinculado aos interesses sociais, políticos e econômicos da classe trabalhadora, nesse novo 

momento da conjuntura histórico-social, não se restringe somente a esse segmento social, nem 

às questões sindicais, nem mesmo ao PT como foi na análise dos dois primeiros recortes 

discursivos. Agora, diante de outras condições sócio-históricas de produção, o DL passa a 

ocupar-se de questões mais amplas que abrangem não só outros segmentos sociais como 

outras questões que dizem respeito à sociedade como um todo. Note-se: 

sdr 03 - ... as elites fizeram uma aliança para evitar que o povo chegue ao poder...  

sdr 04 - ... O PT exige que o trabalho constituinte seja precedido da revogação das leis repressivas da ditadura, (...) 
Pode-se avançar ainda – e muito – no campo das liberdades individuais, do respeito aos direitos humanos, da eliminação de 
toda e qualquer forma de discriminação contra a mulher, o negro e o índio;  da colocação dos meios de comunicação de 
massa a serviço da cultura do povo e não de monopólios que estão se locupletando com a manipulação da informação e das 
mensagens propagandísticas da democratização (...) Sem povo nas ruas e nas praças, exigindo seus direitos, nenhuma votação 
de plenário terá força para se impor ao sistema de privilégios, corrupção e prepotência que domina nosso país...  

 
sdr 05 - ...  é nas costas do povo que o governo quer jogar o peso da sua incompetência. A crise atinge nosso país 

porque esse governo não soube proteger o povo, governou para os ricos e para os agiotas internacionais... 

Diante do funcionamento discursivo dos fragmentos acima, reitero meu entendimento 

de que os temas presentes no enunciado “Trabalho, Terra e Liberdade” não perpassam 

apenas a discursividade presente à época das eleições de 1982, pois, de uma ou outra forma, 

continuam ressoando em toda a discursividade própria do período que abrange a participação 

do PT no processo eleitoral brasileiro. 

O alargamento dos saberes próprios à posição-sujeito, bem como das fronteiras da FD 

em que o sujeito enunciador do discurso está inscrito, não significa que o DL se flexibilize na 

relação de interlocução que mantém com a FD patronal, politicamente contrária às demandas 

dos trabalhadores. O confronto de saberes permanece e pode ser observado quer em relação 

às questões sociais, quer em relação à luta pelas “diretas”, ou aos trabalhos da Assembléia 

Nacional Constituinte. Esse confronto pode ser observado através do funcionamento 

discursivo de alguns fragmentos das sdr(s) representativas do recorte em análise. 

sdr 01 - ... a proposta do Partido dos Trabalhadores é a  troca das classes que mandam neste país...   

sdr 04 - ...O PT exige que o trabalho constituinte seja precedido da revogação das leis repressivas da ditadura, ...   

sdr 05 - ...A crise atinge nosso país porque esse governo não soube proteger o povo, governou para os ricos e para os 
agiotas internacionais...   

Por outro lado, quero crer que, ao longo do processo discursivo em análise, os saberes 

vão se ressignificando ou dividindo espaço com outros - o caráter classista do DL vai cedendo 

espaço para uma outra discursividade. Um exemplo disso, me parece ser possível observar 
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através do funcionamento discursivo do item lexical “trabalhador(es)”, altamente enfatizado 

no primeiro recorte discursivo. “Trabalhador(es)”, no segundo recorte discursivo, que trata do 

discurso em outras condições de produção, empresta o nome ao partido – Partido dos 

Trabalhadores, ou seja, trabalhador é incorporado pelo partido; e, neste terceiro recorte, no 

momento em que a posição-sujeito incorpora os saberes referentes à participação no processo 

eleitoral brasileiro, no decorrer do processo discursivo, trabalhador vai dividindo espaço com 

povo. 

Nesse sentido, é interessante observar as sdr(s) representativas deste recorte para 

procurar compreender de que povo fala o sujeito enunciador do DL. Ou seja, qual é o efeito 

de sentido que povo produz no DL? Observe-se que, embora o sujeito enunciador do discurso 

ora fale em povo brasileiro (sdr 03 e 04), ora em nosso povo (sdr 05), ou apenas em povo (sdr 

04 e 05), o efeito de sentido que aí se produz é o de que povo no DL e, por conseguinte, na 

FD em que esse discurso se inscreve, significa uma parcela do povo, ou seja, não equivale à 

totalidade do povo brasileiro, e sim ao povo trabalhador ou desempregado (sdr 01); ao povo 

que está alijado do poder, ao povo que precisa exigir direitos, que sofre, que luta... (sdr(s) 03 

e 04); que arca com as conseqüências de um mau governo, que precisa ser protegido, mas 

que é forte...e, mais: o povo que se diferencia dos ricos (sdr 05). 

Diante disso, creio poder afirmar que, nessa nova reconfiguração discursiva dos saberes 

próprios à posição-sujeito em pauta, os trabalhadores são incorporados a essa parcela do povo 

à qual o sujeito enunciador do DL se refere. Escrevendo diferentemente: o item lexical 

trabalhadores, embora não desapareça do processo discursivo em análise, passa a dividir um 

espaço considerável com povo; porém essa divisão de espaço não significa que trabalhador 

perca espaço no DL. Ao contrário, amplia esse espaço, pois povo, no DL, produz o efeito de 

sentido de povo trabalhador, de povo pobre que é a maioria, ou ainda do povo empregado, do 

povo desempregado, do povo subempregado. É esse tipo de funcionamento discursivo que 

permite afirmar que o DL não se afasta do “núcleo duro” de sua FD, ou seja, da defesa dos 

saberes e das demandas dos trabalhadores brasileiros. 

Encerrando a análise deste recorte discursivo, acredito que a mesma permite 

“visualizar” o processo de configuração/reconfiguração de saberes e demandas próprios da 

posição-sujeito em que o DL está inscrito, processo esse que interfere na discursividade da FD 

dos trabalhadores e que atesta a heterogeneidade discursiva e a mobilidade das fronteiras tanto 

da posição-sujeito como da FD. 
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Encerrando o capítulo 

Este capítulo teve dois objetivos centrais: apresentar, metodologicamente, a 

configuração da formação discursiva que, nesta tese, está sendo denominada de FD dos 

trabalhadores brasileiros e configurar histórica e discursivamente a posição-sujeito em que se 

inscreve o discurso de Lula (DL), objeto de análise desta tese. 

Para dar conta desses objetivos, em um primeiro momento, tratei da configuração 

metodológica da  FD. Para tanto, parti do entendimento de que uma formação discursiva se 

constitui como resultado de um recorte do interdiscurso, ou seja, é por ele determinada a partir 

de um jogo contraditório entre FDs. Tomei, então, como efeito de início da FD representativa 

dos saberes e das demandas dos trabalhadores brasileiros a substituição da mão-de-obra 

escrava pela mão-de-obra operária, desempenhada, de início, por escravos libertos,  

trabalhadores livres e trabalhadores estrangeiros. 

Estabelecida essa configuração inicial, ao longo da seção I deste capítulo, procurei 

traçar um percurso histórico e discursivo dessa FD, levando em conta a heterogeneidade que 

lhe é própria. Nesse sentido, demarquei diferentes posições-sujeito que, do final do séc. XIX 

até a década de setenta do séc. XX, ocuparam e, no caso de algumas, deixaram de ocupar 

espaço no seio da referida FD, atestando, ao longo desse espaço-tempo, diferentes maneiras 

de relacionamento com o sujeito histórico da mesma. É justamente no final da década de 

setenta, através do acontecimento histórico e enunciativo da eclosão das greves do ABC 

paulista, que se instaura uma nova forma de enunciar os sentidos no interior da FD dos 

trabalhadores brasileiros, instituindo a posição-sujeito na qual vai se inscrever o discurso em 

análise. 

Realizada a configuração metodológica da FD, apresentei (na seção II) a configuração 

histórica e discursiva da posição-sujeito em que o DL está inscrito. Isso foi feito a partir de 

três recortes discursivos. Em relação a essa segunda seção, registro que tomo como efeito 

fundador do discurso de Lula (DL) o acontecimento histórico e enunciativo da “eclosão das 

greves do ABC paulista”(1978) e como efeito de fechamento do espaço-tempo delimitado à 

análise, o ano de 1998 – ano em que Lula, sujeito enunciador do discurso em pauta, concorreu 

pela terceira vez à Presidência da República.  

A análise realizada neste capítulo me possibilitou compreender que, no decorrer do 

espaço-tempo delimitado à pesquisa, ocorrem dois outros acontecimentos históricos que, 

embora não fragmentem a forma-sujeito da FD a ponto de instaurar outras posições-sujeito, 
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provocam significativas movimentações de saberes na discursividade da posição-sujeito em 

que o DL está inscrito e, por conseguinte, da FD. Por isso, reconheça-se o gesto analítico, os 

tomei como marcando “momentos” de reconfiguração discursiva do discurso em pauta. São 

eles: a fundação oficial do PT (1980); a decisão do PT de buscar o poder pelo processo 

eleitoral (1982). 

A análise dos recortes discursivos da seção II permitiu compreender como, ao longo 

desse espaço-tempo, ocorre a configuração/reconfiguração dos saberes e das demandas da 

posição-sujeito em que o DL está inscrito e como essa reelaboração de saberes interfere no 

processo de transformação da própria FD, por natureza, heterogênea e com fronteiras sempre 

provisórias. 

Por outro lado, pude perceber que tanto os saberes da posição-sujeito em pauta, quanto 

os da FD dos trabalhadores brasileiros, ao longo do processo discursivo em análise, se 

transformam, mas, ao mesmo tempo, mantêm seu “eixo” em torno das demandas próprias dos 

trabalhadores - nem a posição-sujeito, nem a FD, ao longo desses vinte anos, excluem saberes 

que são próprios. Isso também pode ser observado em relação ao DL - o sujeito enunciador do 

discurso, no espaço-tempo em análise, não muda de posição-sujeito nem de FD.  

Entenda-se que uma posição-sujeito determina os saberes que lhe são próprios e com os 

quais o sujeito se identifica e a partir dos quais enuncia, ou seja, mobiliza uns e não outros 

saberes; por outro lado, há que se levar em conta que uma posição-sujeito é regulada pelo 

sujeito histórico da FD em que ela está inscrita. Na AD, segundo Indursky (1998(a):116), o 

sujeito é duplamente afetado: em seu funcionamento individualizado, pelo inconsciente e, em 

seu funcionamento social, pela ideologia. Ao que eu acrescentaria: em seu funcionamento 

social, há uma dupla determinação histórica do sujeito enunciador, pois o mesmo é 

concomitantemente afetado tanto pelo que a posição-sujeito em que está inscrito lhe 

determina, como pela relação que mantém com a FD em que essa posição-sujeito está inscrita. 

Entender uma posição-sujeito como heterogênea implica aceitar que não apenas a 

unidade da FD é ilusória porque se leva em conta as diferentes posições-sujeito que com ela 

se relacionam. Implica aceitar também que uma posição-sujeito não pode ser entendida como 

um bloco monolítico de saberes, pois sua unidade é ilusória porque marcada pela diferença, 

possível no interior dessa região de saber. Assim, os processos discursivos seriam afetados 

tanto pelos saberes possíveis na posição-sujeito, como pela forma-sujeito da FD em que essa 

posição-sujeito está inscrita. 
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No caso do DL, embora o sujeito enunciador, ao longo do espaço-tempo em análise, não 

se fragmente em diferentes posições-sujeito, seu descentramento o apresenta como um sujeito 

disperso em relação a si mesmo, tanto em relação aos saberes da FD em que se inscreve, 

como em relação aos sentidos que mobiliza, se apropria e/ou produz. Esse funcionamento da 

subjetividade do sujeito enunciador do discurso produz o que, em AD, é tratado como sendo 

um processo de dispersão do sujeito. Essas são questões que, no decorrer dos próximos 

capítulos, serão discutidas, quando, pelo funcionamento do DL, analiso o processo de 

identificação e de representação política de seu sujeito enunciador, respectivamente.   
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QUINTO CAPÍTULO - Lula por Lula: o processo de identificação 

política do sujeito enunciador pelo viés do discurso 

 
... Vim para São Paulo com sete anos de idade e, para 

sobreviver, vendi muita coisa na rua. Poderia ter sido mais uma 
criança abandonada. (...) Desde Garanhuns, minha terra natal no 
sertão pernambucano, até São Bernardo do Campo, passando por 
Santos, no litoral paulista, percorri longo caminho. Em São Bernardo 
do Campo – minha cidade adotiva, me fiz homem, conheci minha 
companheira, Marisa. Ali nasceram meus 5 filhos e minha 
consciência de trabalhador. Ali ajudei a forjar, junto com milhares de 
companheiros o PT e a CUT... 

Lula / 1989 

 

 

Considerações primeiras 

 

Este capítulo tem como objetivo central compreender a construção do processo de 

identificação política do sujeito enunciador do discurso de Lula. Através de respostas dadas 

em entrevistas e de pronunciamentos proferidos em diferentes oportunidades, é possível, no 

meu entender, ir “costurando” uma espécie de biografia política do sujeito enunciador do DL 

– um sujeito que se constrói e reconstrói no seio do social. No processo discursivo em pauta, 

busco compreender como esse sujeito se relaciona (se identifica) tanto com a posição-sujeito 

em que está inscrito como com o sujeito histórico da FD dos trabalhadores brasileiros. A 

partir do constatado na análise do capítulo anterior em relação aos “momentos” de 

significativa reelaboração da discursividade própria da posição-sujeito em que o DL está 

inscrito, o objetivo do presente capítulo é compreender os efeitos de sentido que essa 

reelaboração do discurso provoca, em especial, quanto ao processo de construção da 

identificação política do sujeito enunciador. 
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Apresento o capítulo organizado em duas seções. Na primeira, estabeleço uma 

discussão teórica que examina a relação do imaginário, do simbólico e do real com o processo 

de identificação do sujeito; na segunda, apresento três recortes discursivos nos quais analiso o 

processo de identificação política do sujeito enunciador do DL. 

 

Seção I – O imaginário, o simbólico e o real e sua relação com o processo 

de identificação do sujeito 

 

Reitero que o interesse, nesta tese, não é entender o que o discurso de  Lula diz ou como 

o sujeito enunciador desse discurso diz (fala) – o interesse é acompanhar o processo 

discursivo em pauta para compreender como esse discurso, ao funcionar de uma maneira, e 

não de outra, produz sentidos. Por processo discursivo entendo, segundo Pêcheux (1988:161), 

o sistema de relações de substituição, paráfrases, sinonímias, etc., que funcionam entre 

elementos lingüísticos – “significantes” – em uma formação discursiva dada. Um processo 

discursivo, portanto, não pode ser analisado apenas a partir de elementos lingüísticos, pois 

nele também contam a ideologia, a historicidade e o inconsciente. A língua (os elementos 

lingüísticos) constitui a base comum de processos discursivos diferenciados. Pêcheux (op. 

cit., p.91) salienta que a discursividade não é a fala (parole), isto é, uma maneira individual, 

concreta de habitar a abstração da língua, nem tampouco se trata de um uso, de uma utilização 

ou da realização de uma função. Em AD, o discurso é apreendido e trabalhado pela linguagem 

e esta é tomada, conforme Orlandi (1996), como  

prática; mediação, trabalho simbólico, e não instrumento de comunicação. É ação 
que transforma, que constitui identidades. Ao falar, ao significar, eu me significo. 
Aí retorna a noção de ideologia, junto à idéia de movimento. Do ponto de vista 
discursivo, sujeito e sentido não podem ser tratados como já existentes em si, 
como a priori, pois é pelo efeito ideológico elementar que funciona, como se eles 
estivessem sempre lá  (op. cit., p.28). 

A proposta de acompanhar o processo de identificação política do sujeito enunciador do 

DL, pelo viés da discursividade, tem como pressuposto a concepção de que essa identificação 

se representa na/pela linguagem e, também, que não se está falando da vida individual de um 

sujeito com CPF, carteira de identidade, etc.; o que interessa é entender que, no processo de 

construção da identificação de um sujeito, é o imaginário discursivo que conta - o sujeito 

passa sempre por um processo imaginário de construção de sua identidade. Quero crer que a 
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ação do imaginário discursivo se imbrica com o político, entendido como representação e, 

conseqüentemente, imbrica-se com a constituição do próprio sujeito.  

O imaginário, em AD, tem sua trajetória teórica ligada aos estudos iniciais de Pêcheux 

(1969) quando trata das condições de produção do discurso, da antecipação e dos “lugares 

sociais” ocupados pelo sujeito e pelo(s) interlocutor(es). Ao contrapor-se ao esquema 

informacional de Jakobson56, Pêcheux concebe o termo discurso para substituir mensagem. 

Afirma que discurso não implica necessariamente uma transmissão de informação entre A e 

B, mas um efeito de sentido entre ambos, e que A e B designam lugares determinados na 

estrutura de uma formação social e representados nos processos discursivos em que são 

colocados em jogo. No entanto, ressalta que lugar não significa um feixe de traços objetivos, e 

sim funciona, nos processos discursivos, como uma série de formações imaginárias que 

designam o lugar que A e B se atribuem cada um a si e ao outro – a imagem que fazem de seu 

próprio lugar e do lugar do outro; lugar, também, não tem a ver com a realidade física, mas 

com um objeto imaginário. Daí uma série de questionamentos poderiam ser realizados, 

indicando a posição dos protagonistas do discurso: quem sou eu para lhe falar assim? Quem é 

ele para que eu lhe fale assim? Quem sou eu para que ele me fale assim? Quem é ele para 

que me fale assim?...(1990:81-83). 

Essa formulação inicial de Pêcheux sobre as formações imaginárias apresentou-se como 

presa a possíveis estratégias de um sujeito dotado de intencionalidade. Sua inconsistência 

teórica, em relação ao restante da teoria, foi revista por Pêcheux & Fuchs (1975) quando da 

autocrítica às posições assumidas pela teoria em 1969: destacam que o que faltava no texto de 

1969 era uma teoria do imaginário localizada em relação ao real. Na falta desta teoria, era 

inevitável que as relações de lugar fossem confundidas com o jogo de espelhos de papéis 

interiores a uma instituição – o que faltava era uma teoria não-subjetiva da constituição do 

sujeito em sua situação concreta de enunciador. 

Assim, Pêcheux & Fuchs (1975), na revisão crítica da teoria da AD, conceberam uma 

teoria (não-subjetiva) da subjetividade de natureza psicanalítica. Essa concepção pressupõe 

uma subjetividade que se constrói a partir de um lugar que é social, isto é, marcado pela 

historicidade e pela ideologia e atravessado pelo inconsciente. Assim, desde então, a relação 

                                                           
56 Resumidamente, o esquema informacional, conforme Jakobson (1989:123-24), funcionaria da seguinte 
maneira: o emissor envia uma mensagem ao destinatário. Para ser operante, a mensagem requer antes um 
contexto ao qual ela remete (o referente), contexto apreensível pelo destinatário e que é verbal ou suscetível de 
ser verbalizado; em seguida, a mensagem requer um código, comum, ou ao menos em parte, ao emissor (A) e ao 
destinatário (B) (codificador/decodificador da mensagem). A mensagem requer, enfim, um contato, um canal 
físico ou uma conexão psicológica entre (A) e (B), contato que permite estabelecer e manter a comunicação. 
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com a psicanálise está posta – a materialidade lingüística é o ponto de encontro entre a AD e a 

psicanálise, mas o imaginário da AD não coincide com o imaginário da psicanálise.  

Em AD, a teoria não-subjetiva da subjetividade organiza-se em torno dos esquecimentos 

nº 1 e nº 2 (Pêcheux & Fuchs,1990:171-77). Segundo esses autores, existe um espaço que 

abriga tudo o que teria sido possível ao sujeito dizer (mas que não diz) ou o campo de tudo o 

que se opõe ao que o sujeito disse (esquecimento nº 2), ou seja, é a zona do dizível, do 

repetível, do formulável; zona da ilusão que o sujeito-falante tem de “eu sei o que eu digo”; 

através dela, o sujeito-falante “seleciona”, no interior da FD (no sistema de enunciados), um 

enunciado dizível, com o qual estrutura a seqüência discursiva. É neste espaço que se ampara 

a “liberdade” do sujeito-falante. Essa zona (esquecimento nº 2) está em oposição a outra (ao 

esquecimento nº 1), que consiste em uma zona inacessível ao sujeito e é de natureza 

inconsciente; zona do “recalcado”, constitutiva da subjetividade – o sujeito é afetado por esse 

esquecimento, mas acredita ser fonte e senhor de seu dizer. Embora, esses dois esquecimentos 

difiram um do outro, a relação entre eles remete à condição de existência (não-subjetiva) da 

ilusão subjetiva e às formas subjetivas de sua realização. 

A partir do que esses autores propõem, em relação aos esquecimentos, pode-se 

depreender que as formações imaginárias, na AD, devem ser pensadas na perspectiva de um 

sujeito descentrado, afetado pela ideologia e pelo inconsciente – não podem ser pensadas 

como no texto inicial da AD (1969), pois se assim o fossem, estar-se-ia na contramão da 

própria metodologia da AD que consiste, justamente, em demonstrar que o sujeito é dividido 

porque é atravessado por desigualdades, por contradições e pelo inconsciente, o que não 

condiz com estratégias previamente traçadas, nem com intenções ou com uma suposta 

concretude de lugares sociais – o lugar social que o sujeito ocupa interfere, mas não garante o 

sentido. Lugar social, em AD, assume uma dimensão imaginária e tem a ver com o processo 

de interpelação do sujeito; é a interpelação do sujeito que o leva a “inscrever-se” em uma 

posição-sujeito, através da qual se relaciona com o sujeito histórico da FD. Assim, as 

formações imaginárias devem ser tomadas na sua relação com o político que se representa 

pela cena das forças políticas construídas pelo discurso (Corten, 1999: 37-40). Em AD, as 

formações imaginárias são apreendidas pelo discurso que se produz na cena discursiva de 

interlocução na qual esses lugares se explicitam, ainda que na sua opacidade. Ou seja, o 

imaginário, em AD, é da ordem do ideológico e revela-se pelo discurso que é da ordem do 

simbólico, apreendido pela linguagem. 
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Diante disso, lugar social deve ser entendido como um imaginário sobre esse lugar; são 

projeções imaginárias sobre esses lugares; quando se constrói um imaginário não se age 

conscientemente, ou seja, a pessoa já enuncia a partir de um imaginário, sem dele dar-se 

conta. As formações imaginárias são de natureza discursiva e designam lugares que os 

interlocutores se atribuem uns aos outros (Orlandi, 1998(b):75). Assim, essas formações 

precisam ser pensadas não como remetendo a lugares institucionais, no sentido que lhe dá 

Foucault (1972), e sim como remetendo a uma posição-sujeito inscrita em uma FD com a qual 

o sujeito enunciador se identifica; esse sujeito é atravessado pelo inconsciente, mesmo que o 

pré-consciente interfira pela ordem do esquecimento nº 2, pois uma coisa é o sujeito achar que 

controla o discurso, outra é produzir os efeitos desejados. 

Essa afirmação de Orlandi me fez buscar compreender como, na análise de discurso, se 

pode pensar/tratar a/da questão do desejo. Para tal, recorri a  Sercovich (1977:44-45). Esse 

autor escreve que Freud definiu o ilusório por sua relação com o desejo e não por sua 

conexão com a realidade. (...) uma das características mais genuínas da ilusão é a de ter seu 

ponto de partida em desejos humanos, dos quais deriva. Em relação ao imaginário discursivo, 

Sercovich (op. cit.) propõe substituir ‘desejos’ por ‘interesses sociais’ – isso, segundo ele, 

possibilita compreender como a ação do imaginário discursivo integra-se à investigação das 

ideologias. O imaginário discursivo não se explica pela relação com a realidade, e sim pelo 

fato de derivar de determinados interesses sociais. Ou seja: o imaginário discursivo é 

compreendido como realização-encenação de interesses ligados a lugares em uma formação 

social. Deslocando o afirmado por Sercovich (op. cit.) para o campo teórico da AD e, em 

especial, para os interesses desta pesquisa, entendo que, tanto o imaginário como o político, se 

revelam pelo discurso no qual podem ser apreendidas as relações de forças em jogo na cena 

discursiva de interlocução. 

Na teoria da AD, não se concebe uma relação direta entre a realidade e a linguagem, 

mas essa relação funciona como se assim o fosse, por causa do imaginário (Orlandi, 1996:32). 

Dizendo de outra maneira: como resultado dessa ilusão imaginária, o sujeito enunciador do 

discurso pensa ter acesso direto aos objetos do mundo. Em relação a isso, escreve Sercovich 

(op. cit., p.38): a dimensão imaginária de todo o discurso deriva de seu fatal processo social 

de produção e consumo: da intervenção do sujeito e suas representações. 

No processo de identificação do sujeito enunciador do DL, a dimensão imaginária de 

relacionamento desse sujeito com o sujeito histórico da FD modifica-se à medida que se 

inscrevem novos saberes ou são reelaborados saberes já existentes na posição-sujeito em que 



 124

esse sujeito está inscrito. Desta forma, reorganiza-se a interlocução discursiva, isto é, altera-se 

a dimensão imaginária do discurso. Parafraseando Corten (1999:49), poder-se-ia dizer que a 

cada momento de significativa apropriação e/ou reelaboração de saberes ocorridos nessa 

posição-sujeito, a cena de representação das forças políticas em jogo se reconfigura. 

Pêcheux (1975) quando, em Semântica e Discurso (1988:177), retoma a questão das 

formações imaginárias pelo viés do imaginário lingüístico, concebido como efeito de 

evidência, já aponta para essa direção. Escreve ele que: se é consenso que o referente é 

construído discursivamente, é preciso que se leve em conta (A) e (B) simultaneamente. Nesta 

perspectiva, o discurso não é fechado em si mesmo e nem é do domínio exclusivo do locutor: 

aquilo que se diz significa em relação ao que não se diz, ao lugar social do qual se diz, para 

quem se diz, em relação a outros discursos. O discurso, em seu funcionamento, possibilita 

perceber que o modo de existência da linguagem é social e que as formações imaginárias 

devem ser analisadas tendo em conta as formações discursivas, pois há uma forma social de 

apropriação da linguagem. Nessa articulação do lugar social com os sentidos estabelecidos, 

está representada a determinação histórico-social do discurso. Afirma Pêcheux (op. cit., 

p.177) que o efeito da forma-sujeito do discurso é, sobretudo, o de mascarar o objeto daquilo 

que ele chama de esquecimento nº1, pelo viés do esquecimento nº2. Ou seja, o sujeito é 

afetado pelo inconsciente, mas, na ilusão necessária de liberdade do falante, age como se não 

o fosse. Assim, o espaço de reformulação-paráfrase que caracteriza uma dada formação 

discursiva, aparece como o lugar de constituição do imaginário lingüístico (corpo verbal). 

A esse imaginário lingüístico deveriam, segundo Pêcheux (op.cit.), ser relacionadas 

também as evidências lexicais inscritas na estrutura da língua, levando-se em conta que as 

equivalências lexicalizadas entre substituíveis resultam, de fato, do esquecimento (de tipo 1), 

do discurso-transverso que as une, de modo que essas equivalências aparecem, no imaginário 

lingüístico, como o simples efeito de propriedades lexicais, evidentes em sua eternidade. 

A linguagem, mediadora das relações do homem com o mundo que o cerca e com seus 

semelhantes, constitui e torna possíveis essas relações. O imaginário, no homem, é 

originalmente marcado pelo simbólico. Este, segundo Henry (1992:164-65), está relacionado 

ao nível do significante, ou seja, o simbólico não é a linguagem, mas é estruturado por ela - a 

linguagem é o simbólico realizado. Assim, o simbólico é aquilo que, na linguagem, é 

constitutivo do sujeito como efeito. 

A AD parte do princípio de que a linguagem não é transparente e toma o discurso como 

sendo a materialidade do simbólico no qual entram em jogo as relações existentes entre o 
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político, o simbólico e o ideológico. É a ideologia que torna visível o confronto do simbólico 

com o político, pois, no funcionamento da linguagem, o sujeito é constituído por gestos de 

interpretação que concernem à sua posição (Orlandi, 2001:21). 

Essa afirmação de Orlandi relaciona-se com o que Leandro Ferreira (2000) escreve: em 

AD, conceitos como simbólico, imaginário e o próprio real têm a ver com a ideologia e não 

diretamente com a psicanálise e com o inconsciente (p.26), o que possibilita a compreensão 

de que a relação do imaginário com o real sempre é mediada pelo simbólico. Assim, interessa 

compreender que o real da língua é condição para a discursividade. Na perspectiva da AD, 

segundo Gadet & Pêcheux (1984), o real da língua se encontra na disjunção entre a ordem 

própria à língua, imanente à estrutura e seus efeitos, e a ordem de um exterior que se remete 

a uma dominação que há que conservar, restabelecer ou alterar (op.cit.,p.27). Ao referir-se 

ao escrito por Pêcheux, Mariani (1998(a)) enfatiza que se o próprio da língua é a possibilidade 

de deslizar significantes, produzindo efeitos de sentido, essa ordem exterior de que tratam 

Gadet & Pêcheux aponta para as coerções gramaticais e lingüísticas e o real da língua aponta 

para a ligação intrínseca com o impossível que, como real, sempre retorna (op.cit.,p.91). 

Sobre o real da língua, Gadet & Pêcheux (op.cit.) citam Milner. Este (1989:55) escreve 

que a linguagem interessa quando “tropeça” na ordem da estrutura, quando a fala (para os 

analistas de discurso, a língua) “derrapa”. O inconsciente constitui “o furo do sujeito” e o 

sujeito que interessa à psicanálise é o sujeito desejante, pois onde há interdição, há desejo e 

onde há desejo, há linguagem; o desejo é da ordem do inconsciente, materializado pela 

linguagem. Em matéria de língua, tudo não se pode dizer: há um impossível da língua, mas 

não um impossível material - o real da língua a toca justamente no ponto do impossível 

(quando a língua falta). 

Diante do escrito por Milner (1989), importa notar que, em relação ao real da língua, em 

AD, a falha e a estrutura estão juntas, isto é, uma atravessa a outra – a falha é estrutural 

porque a língua tem espaço para o possível e para o impossível. 

O inconsciente da AD é marcado pela zona do inacessível ao sujeito (esquecimento nº1)  

liga-se à historicidade, ou seja: a língua faz sentido porque a história nela intervém. A unidade 

e a completude são marcadas pelo imaginário e pela ilusão, próprios do esquecimento nº2; a 

dispersão, a contradição, a incompletude, a falha, o equívoco,... constituem o real da língua e, 

tanto o imaginário quanto o real são intermediados pelo simbólico. O real é aquilo que não 

pode ser dito pela língua (pelo sistema), mas é apreendido pela discursividade, isto é, pela 
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ordem do simbólico; este é a representação do real da língua pela linguagem; o real se opõe ao 

simbólico e vice-versa.  

O real da língua, segundo Milner (1989), consiste na impossibilidade de se dizer tudo na 

língua, mas também é aquilo que lhe é mais próprio. Observo, então, que o real da língua 

pode ser tomado como a língua como ela funciona, ou seja, nesse funcionamento há espaço 

para o possível e para o impossível. Este não está fora da língua; o impossível é apenas aquilo 

que não é aceito pelo sistema lingüístico; é o que o sistema não comporta, mas que nele 

emerge, isto é, na língua. Dizendo diferentemente: o acesso ao impossível se dá pelo possível 

– é no possível que se pode apreender o ponto da falha, do equívoco, etc.- costuma-se dizer 

que ‘as palavras faltam’... (Leandro Ferreira, op. cit., p.26). O equívoco aparece como o 

ponto em que o impossível (lingüístico) chega a unir-se com a contradição (histórica) – esse é 

o ponto de encontro em que a língua toca a história (Gadet e Pêcheux,1984:63-64). 

Para a AD, o sistema lingüístico é um sistema significante, capaz de falhas e, para 

significar o que lhe é próprio, é afetado pelo real da história (pela contradição) – é um sistema 

“pensado” no funcionamento da língua, com homens falando no mundo (Orlandi, 2001:40). 

Em texto distinto (1999:40), essa autora escreve que os mecanismos de funcionamento do 

discurso repousam na noção de formações imaginárias, mas importa, no campo teórico da 

AD, distinguir lugar (tomado como projeção imaginária) e posição. Como já escrito 

anteriormente, não são os sujeitos empíricos nem os lugares empíricos em que estão inscritos 

na sociedade, e que poderiam ser sociologicamente descritos, que funcionam no discurso - 

são suas imagens que resultam de projeções constituídas a partir de relações sociais que 

funcionam no discurso. São essas projeções que permitem passar das situações empíricas, dos 

lugares para as posições de sujeito no discurso. O que significa no discurso são essas 

posições. E essas significam em relação ao contexto sócio-histórico e à memória do dizer. 

Retomando os objetivos propostos para este capítulo, uma questão me parece 

importante: como funciona a identificação do sujeito enunciador do DL se tomada como 

produto de um imaginário? No processo de identificação, o sujeito enunciador busca 

identificar-se pelas semelhanças, mas, ao mesmo tempo, procura espaço para sua 

singularidade, ou seja, agrega-se a outros sujeitos e/ou a grupos sociais, mas, também, 

diferencia-se deles. Então, falar de processo de identificação, é falar de duas coisas: de 

semelhanças e de diferenças – identificação se constrói pela alteridade, pela diferença, pela 

afirmação ou rejeição do outro que sempre se dá na relação, pelo lugar social que o sujeito 

ocupa numa estrutura  de relações. Em AD, esse lugar não é tomado empiricamente, é sempre  
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entendido a partir de uma posição de sujeito dentre outras, no interior de uma FD. 

Procurando compreender como a questão da identidade ou da identificação está sendo 

concebida no campo da sociologia e da pragmática, bem como quais aproximações teóricas 

são possíveis com a AD, recorro a alguns autores 57, tais como Warnier (2000), Hall (2002) e 

Rajagopalan (1998). O primeiro, ao observar que a noção de identidade recebe numerosas 

definições e reinterpretações, escreve que língua e cultura são o cerne dos fenômenos de 

identidade. Para ele, a identidade é definida como o conjunto dos repertórios de ação, de 

língua e de cultura que permitem a uma pessoa reconhecer sua vinculação a certo grupo 

social e identificar-se com ele (op. cit. p.16). Concomitante a essa afirmação, observa que a 

identidade não depende somente do nascimento ou das escolhas realizadas pelos sujeitos. 

Afirma que, no campo político das relações de poder, os grupos podem fornecer uma 

identidade aos indivíduos (idem, p.17). Tendo isso presente, esse autor escreve que talvez o 

mais pertinente seja falar de identificação ao invés de identidade. Segundo ele, a identificação 

é contextual e flutuante, sendo que um mesmo indivíduo pode assumir identificações 

múltiplas em função do contexto.  

Nesta mesma perspectiva situam-se os estudos de Hall (2002:07-22) que, ao tratar da 

questão dos processos de identificação na pós-modernidade, salienta que o sujeito pós-

moderno não é mais concebido como tendo uma identidade permanente ou da ordem da 

essência – a identidade plenamente unificada, completa, segura e coerente é uma fantasia. A 

identidade do sujeito pós-moderno é entendida como ‘celebração móvel’, formada e 

transformada continuamente em relação às formas pelas quais o sujeito é representado ou 

interpelado nos sistemas culturais que o rodeiam - é uma identidade definida historicamente. 

O sujeito assume identidades diferentes, identidades que não são unificadas ao redor do ‘eu’ 

coerente – em um mesmo sujeito pode haver identidades contraditórias, empurrando-o em 

diferentes direções, de tal modo que as identificações do sujeito podem ser continuamente 

deslocadas.   

Registra esse autor que as sociedades da modernidade tardia são caracterizadas pela 

diferença, são atravessadas por diferentes divisões e antagonismos sociais que produzem uma 

variedade de posições de sujeito, isto é, identidades. E esse deslocamento tem características 

positivas, pois desarticula as identidades ‘estáveis’ do passado e também abre a possibilidade 

                                                           
57 Warnier, Jean-Pierre (sociólogo); Hall, Stuart (sociólogo); Rajagopalan, Kanavillil (pragmaticista). 
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de novas articulações, ou seja, a possibilidade da criação de novas identidades, a produção de 

novos sujeitos.  

Como meu interesse não é tratar da identidade, e sim do processo de identificação 

política do sujeito enunciador do discurso, destaco a seguinte passagem do texto de Hall 

(2000) que tem a ver com meu propósito:  

ao invés de falar de identidade como uma coisa acabada, deveríamos falar de 
identificação, e vê-la como um processo em andamento. A identidade surge não 
tanto da plenitude da identidade que já está dentro de nós como indivíduo, mas de 
uma falta de inteireza que é “preenchida” a partir de nosso exterior, pelas formas 
através das quais nós imaginamos ser vistos por outros (op. cit., p. 39). 

O objetivo deste capítulo, em relação ao processo de identificação política do sujeito 

enunciador do DL, liga-se a essa idéia de identificação como processo em andamento, capaz 

de produzir o deslocamento e o descentramento do sujeito. Isso me ajuda a entender o 

processo de identificação política do sujeito enunciador do DL como algo que se constrói e 

reconstrói no embate cotidiano das práticas sociais, representadas no processo discursivo. A 

própria idéia de processo permite que a identificação política desse sujeito seja concebida 

como se construindo de forma plural e nunca acabada. 

Esse objetivo também se aproxima dos estudos pragmáticos. Rajagopalan (1998:26-45), 

ao tratar da identidade, critica a postura da lingüística tradicional, afirmando que a mesma, 

desde a sua estréia como ciência moderna, tomou a identidade como uma questão pacífica, 

tanto no caso da identidade de uma língua quanto no caso da identidade do falante de uma 

língua58.  

No entanto, ressalta esse autor, não é possível aceitar uma posição acrítica da idéia de 

identidade individual como sendo pura, íntegra e totalizada, pois a identidade de um indivíduo 

se constrói na língua e através dela. Rajagopalan aproxima-se teoricamente de Hall (2002) e 

de Warnier (2000), afirmando que o indivíduo não tem uma identidade fixa anterior e fora da 

língua. Além disso, a construção da identidade de um indivíduo, na língua e através dela, 

depende do fato de a própria língua em si ser uma atividade em evolução e vice-versa - as 

identidades da língua e do indivíduo têm implicações mútuas. Isso, por sua vez, significa que 

uma identidade está em permanente estado de fluxo; a questão da identidade liga-se à idéia de 

interesse e está investida de ideologia. Essas perspectivas teóricas vêm ao encontro do ponto 

de vista teórico da análise de discurso, segundo o qual o sujeito não é origem de si e seu 

                                                           
58 Para a lingüística, em relação à língua materna, um indivíduo é, invariavelmente, concebido como um eu 
individido e indivisível (ele é ou categoricamente não é um falante nativo de uma língua – não havendo provisão 
para graus de natividade) (Rajagopalan, op. cit., p. 29). 
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processo de identificação se representa pelo viés de seu próprio discurso, atravessado pelo 

interdiscurso. O discurso do sujeito é, desde sempre, marcado pela ideologia, pela história e 

pelo inconsciente, embora disso o sujeito, necessariamente, não se dê conta. Em AD, o 

processo de identificação é compreendido como movimento do sujeito na relação que 

estabelece tanto com a posição-sujeito, como com a forma-sujeito da FD em que se inscreve. 

Pêcheux (1988:152-55) escreve que tanto a ideologia, quanto o inconsciente, ao 

funcionar, dissimulam sua própria existência, no interior mesmo de seu funcionamento,  

produzindo um tecido de evidências ‘subjetivas’, nas quais se constitui o sujeito. Na verdade, 

o que a tese a ideologia interpela os indivíduos em sujeitos59 designa é que o não-sujeito é 

interpelado-constituído em sujeito pela ideologia. 

Quando Pêcheux escreve isso, salienta que a figura da interpelação tem três méritos: a) 

tornar tangível o vínculo entre o ‘sujeito de direito’ (aquele que entra na relação contratual 

com outros sujeitos de direito: seus iguais) e o sujeito ideológico (aquele que diz, ao falar de 

si mesmo: ‘Sou eu!’); b) mostrar que se fala do sujeito, que se fala ao sujeito, antes de que o 

sujeito possa dizer: ‘Eu falo’; c) designar, pela discrepância da formulação 

‘indivíduo’/‘sujeito’, o paradoxo pelo qual o sujeito é chamado à existência (op. cit., p.154). 

Pelo efeito do pré-construído60, o sujeito é desde sempre um indivíduo interpelado em 

sujeito. Palavras de Pêcheux: 

...não se trata de evocar, em geral, ‘o papel da linguagem’, nem mesmo ‘o poder 
das palavras’ deixando incerta a questão de saber se se trata do signo, que designa 
alguma coisa para alguém, como diz Lacan, ou se se trata do significante, isto é, 
daquilo que representa o sujeito para um outro significante (ainda J. Lacan). É 
claro que, para nossos propósitos, é a segunda hipótese que é boa, porque nela é 
que está a questão do sujeito como processo (de representação) interior ao não-
sujeito constituído pela rede de significantes, no sentido que lhe dá J. Lacan: o 
sujeito é ‘preso’ nessa rede... – de modo que o sujeito resulta dessa rede como 
“causa de si” (...) (op. cit., p.156-57). 

Assim, a rede de significantes, de que fala Pêcheux, antecede e determina o sujeito. 

Resta compreender, então, como funciona essa interpelação. O próprio autor (op. cit., p.161-

63) afirma que os indivíduos são interpelados em sujeitos-falantes (em sujeitos de seu 

discurso) pelas formações discursivas que representam, na linguagem, as formações 

                                                           
59 E não: “O sujeito é interpelado pela ideologia” (Pêcheux, 1988:154). 
60 Segundo Pêcheux (1988:99-102), pré-construído é uma noção proposta por P. Henry para designar aquilo que 
remete a uma construção anterior e exterior, mas sempre independente, em oposição ao que é construído pelo 
enunciado – é um discurso assertado em outro lugar. Trata-se de uma relação dissimétrica entre dois domínios de 
pensamento –  um elemento de um domínio irrompe num elemento do outro, sob a forma de pré-construído. A 
caracterização essencial do pré-construído é a separação entre o pensamento e o objeto do pensamento, com a 
pré-existência deste último – o real existe, independente do pensamento. O pré-construído é apresentado como o 
“sempre-já-aí”da interpelação ideológica que impõe a “realidade” e seu “sentido” sob a forma de universalidade 
(mundo das coisas). 
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ideológicas que lhes são correspondentes. Dito diferentemente: a interpelação do indivíduo, 

em sujeito de seu discurso, efetua-se pela identificação (do sujeito) com a formação discursiva 

que o afeta (isto é, na qual ele é constituído como sujeito). Essa identificação do sujeito com 

uma FD, fundadora da sua unidade (imaginária), apóia-se no fato de que os elementos do 

interdiscurso que constituem, no discurso do sujeito, os traços daquilo que o determina, são 

re-inscritos no discurso do próprio sujeito. 

O indivíduo é interpelado, mas age na ilusão de não o ser, isto é, no dizer de Indursky 

(1998(a):115), o sujeito pensa assumir posições pessoais, quando, de fato, assume posições 

afetadas ideologicamente. Ao ser interpelado em sujeito, identifica-se imaginariamente com a 

forma-sujeito (sujeito histórico) de sua FD, constituindo-se em ‘sujeito do discurso’. 

Segundo Pêcheux (op. cit. p.163), o funcionamento da ideologia como interpelação dos 

indivíduos, em  sujeitos de seu discurso, realiza-se através do interdiscurso e fornece ‘a cada 

sujeito’ sua ‘realidade’ enquanto sistema de evidências e significações percebidas – aceitas – 

experimentadas. O ego (o imaginário do sujeito) não pode reconhecer sua subordinação, seu 

assujeitamento ao Outro (do inconsciente), ou ao Sujeito (da ideologia), pois essa forma de 

subordinação-assujeitamento se realiza, no sujeito, sob a forma de autonomia, ou seja, sob a 

forma de um ‘sujeito’ que constitui o ‘efeito sujeito’ como um interior sem exterior - o sujeito 

se constitui pelo esquecimento daquilo que o determina e sua inscrição, em uma determinada 

FD, não ocorre de forma consciente, pois é dotado de pré-consciente e de inconsciente. 

Orlandi (1999:39-49), por sua vez, escreve que as condições de produção estão 

presentes nos processos de identificação dos sujeitos trabalhados nos discursos. E as 

identidades resultam desses processos de identificação, em que o imaginário tem eficácia. E, 

como não há uma relação termo-a-termo entre linguagem/mundo/pensamento, essa relação se 

torna possível porque a ideologia intervém com seu modo de funcionamento imaginário. São 

as imagens que permitem que as palavras ‘colem’ com as coisas. Atravessado pela linguagem 

e pela história, sob o modo do imaginário, o sujeito só tem acesso à parte do que diz. Ele é 

materialmente dividido desde a sua constituição: é sujeito de e é sujeito à. É sujeito à língua e 

à história, pois para se constituir, para (se) produzir sentidos ele é afetado por elas. É, 

portanto, determinado, pois se não sofrer os efeitos do simbólico, ou seja, se ele não se 

submeter à língua e à história ele não se constitui, não fala, não produz sentidos. Assim, na 

AD, o sujeito discursivo é pensado como uma posição entre outras. Não é uma forma de 

subjetividade, mas um lugar que ocupa para ser sujeito do que diz.  
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É nesse sentido que Indursky (1998(a):116) escreve que o sujeito, na AD, se define 

como um sujeito dividido, pois sua inscrição/identificação em uma determinada formação 

discursiva se faz/se dá pelo viés das posições de sujeito. 

Esses pressupostos teóricos me permitem entender que analisar o discurso em pauta, 

não significa tratar da identificação política do sujeito enunciador do DL como sendo algo que 

se torne permanente. Caso contrário, descartar-se-ia a idéia de construção, de processo. Trato 

essa questão como um processo de identificação, e não como algo que, ao ser formado, se 

cristalize - sempre se estará falando de uma identificação em movimento, produzida, 

mediada..., portanto, não tenho a pretensão de representar a identidade do sujeito enunciador 

do DL; tento é acompanhar, pelo viés do discurso, o processo de construção da identificação 

política desse sujeito durante o espaço-tempo delimitado para esta pesquisa (1978-98). É isso 

que procuro evidenciar através da seção que se segue. 

 

Seção II – O processo de identificação política do sujeito enunciador do 

discurso de Lula 

 

Nesta seção, analiso o processo de identificação política do sujeito enunciador do DL 

tanto em relação à posição-sujeito em que ele está inscrito como em relação à formação 

discursiva representativa dos saberes e das demandas dos trabalhadores brasileiros, 

procurando compreender os efeitos de sentido produzidos ao longo do referido processo. Em 

primeiro lugar, analiso o acontecimento histórico e enunciativo que instaura a posição-sujeito 

em que o DL se inscreve. Na seqüência do capítulo, trato do processo de identificação política 

do sujeito enunciador desse discurso a partir de dois outros acontecimentos históricos que, 

como já escrito no capítulo anterior, não provocam rupturas a ponto de instaurar novas 

posições-sujeito, mas reelaboram os saberes da posição-sujeito em que o DL está inscrito. 

Metodologicamente, esta seção é apresentada através de três recortes discursivos. O que me 

leva a essa forma de organização da seção é a análise realizada no capítulo anterior que me 

possibilitou entender que o sujeito enunciador do DL, embora inscrito em uma única FD, 

enuncia, ao longo do espaço-tempo em análise, a partir de diferentes condições discursivas 

que o levam à apropriação, ao deslocamento, à (re)elaboração/(re)significação de saberes. 

Cada um dos recortes discursivos é formado por sdr(s) representativas de condições 

discursivas que, em meu gesto interpretativo, julgo fortemente significativas em termos da 
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reconfiguração de saberes, no interior da posição-sujeito em que o sujeito enunciador do DL 

está inscrito. Os acontecimentos históricos que marcam essas situações são os mesmos 

daqueles tratados na Seção II do capítulo anterior. O que muda é que, naquele capítulo, o 

interesse da análise era compreender como se configurava histórica e discursivamente a 

posição-sujeito que abriga o DL. No presente capítulo, o objetivo é, em especial, analisar o 

processo de identificação política do sujeito enunciador do discurso em pauta. 

Cada um dos recortes discursivos é apresentado através de três seqüências discursivas 

de referência (sdr(s)), numeradas, em cada um deles, de 01 a 03; os mesmos são  assim 

nomeados: 

Recorte discursivo I – Lula, um sujeito enunciador apolítico? 

Recorte discursivo II – Lula, o sindicalista petista 

Recorte discursivo III – Lula e o PT, buscando o poder pelo voto 

É com esse objetivo que passo à apresentação dos referidos recortes discursivos. 

 
Recorte discursivo I – Lula, um sujeito enunciador apolítico?...  

      

Este recorte discursivo dá início à análise da construção do processo de identificação 

política do sujeito enunciador do DL à posição-sujeito em que está inscrito e à formação 

discursiva que abriga os saberes e as demandas dos trabalhadores brasileiros. O mesmo é 

composto por três sdr(s) representativas do discurso em pauta no período 1978-1980, marcado 

pelo acontecimento histórico e enunciativo da “eclosão das greves do ABC paulista”. 

No caso em análise, no momento em que essa posição-sujeito se instaura, a mesma 

abriga saberes e demandas de um segmento significativo de trabalhadores, em especial, 

trabalhadores metalúrgicos. Esses saberes e demandas se materializam através do discurso de 

Lula (DL), entendido como efeito de unidade discursiva dessa região de saber, então, recém 

instituída no interior da FD dos trabalhadores brasileiros.  

Estou entendendo o DL como efeito de unidade discursiva dessa posição-sujeito devido 

ao fato de que é seu sujeito enunciador que, quer no lugar da liderança interna, quer na 

função enunciativa de porta-voz externo dessa posição-sujeito, dá “o norte” da interlocução. 

O líder está sendo concebido como um sujeito político que, no interior da posição-sujeito ou 

mesmo da FD em que está inscrito, se destaca dos demais e é capaz de, internamente, 
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mobilizar o grupo que representa em torno de objetivos comuns, demonstrando habilidade de 

se relacionar com o grupo, motivando-o, indicando rumos a serem seguidos. Enfim, o líder, 

no meu entendimento, exerce o lugar da liderança não como um lugar ou sujeito empírico, e 

sim como uma configuração discursiva, no caso em análise, representada pelo DL, pois é seu 

sujeito enunciador que busca, pela interlocução, o efeito de unidade dos saberes e demandas 

da posição-sujeito. É esse lugar da liderança interna que o legitima para a função enunciativa 

de porta-voz externo, mas, por outro lado, essa função enunciativa de porta-voz o fortalece 

como líder dos grupos sociais que representa. 

Diante disso, o que se pode entender é que, em se tratando do DL, se está diante de um 

sujeito enunciador que, desde o primeiro momento, assume, no espaço interno da posição-

sujeito e, mais tarde, no da FD em que está inscrito, a função enunciativa de líder e isso o 

legitima para a função enunciativa de porta-voz dos trabalhadores, enunciando para a 

exterioridade da FD em nome da categoria que representa. 

Meu gesto interpretativo me conduz a compreender que o sujeito enunciador do DL se 

configura apenas como líder da posição-sujeito em que esse discurso está inscrito, e não da 

posição-sujeito divergente, também inscrita no interior da FD dos trabalhadores brasileiros. 

O que ocorre é que devido ao fato de a posição-sujeito em que o DL está inscrito, ao longo do 

espaço-tempo em análise, ter se imposto como dominante no interior dessa FD, o sujeito 

enunciador do DL passa, por conseguinte, a enunciar também como porta-voz da FD como 

um todo e, portanto, dessa posição-sujeito, uma vez que a mesma também está inscrita na 

referida FD, ou seja, passa a enunciar como porta-voz da FD dos trabalhadores brasileiros, 

fortemente marcada pela diferença e pela divergência internas.  

Em relação à função enunciativa do porta-voz, em AD, vários autores já a trabalharam, 

mas o que me interessa aqui é compreender se o fato de o sujeito enunciador do DL 

apresentar-se como porta-voz dos trabalhadores, o constitui como tal. 

Tomo, em um primeiro momento, Pêcheux (1990(d):17), quando escreve que a figura 

do porta-voz surge a partir de um acontecimento histórico que rompe o círculo da repetição. O 

porta-voz se constitui como ator visível e testemunha ocular do acontecimento e, enunciando 

“em nome de...”, se expõe ao olhar do poder que ele afronta, falando em nome daqueles que 

ele representa, e sob seu olhar. Dupla visibilidade, afirma o autor – ele fala diante dos seus e 

parlamenta com o adversário que o coloca em posição de um negociador potencial, no centro 

visível de um “nós” em formação e também em contato imediato com o adversário exterior. 
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No caso em análise, o sujeito enunciador do DL, na função enunciativa de porta-voz, 

compromete-se com a defesa dos saberes e das demandas dos trabalhadores brasileiros, bem 

como com a luta pela redemocratização do País. Ao mesmo tempo, o lugar social em que esse 

sujeito está inscrito lhe impõe e lhe permite enunciar tanto para os trabalhadores, 

estabelecendo a interlocução interna com os diferentes e com os divergentes, como para os 

contrários, na função enunciativa de porta-voz externo. 

A tomada de posição do sujeito é uma noção formulada por Pêcheux (1988:213-17) 

quando trata das relações que se estabelecem entre o “sujeito da enunciação” e o “sujeito 

universal” (sujeito histórico). O autor salienta que essas relações podem ocorrer através de 

diferentes modalidades.  

Uma dessas modalidades consiste na superposição entre o ‘sujeito da enunciação’ 
e o ‘sujeito universal’ e, segundo ele, caracteriza o discurso do ‘bom-sujeito’, isto 
é, de um assujeitamento ‘livremente’ consentido; a segunda modalidade 
caracteriza o discurso do ‘mau-sujeito’, discurso no qual o sujeito da enunciação 
‘se volta’ contra o sujeito universal por meio de uma ‘tomada de posição’ que 
consiste, desta vez, em uma separação (distanciamento, dúvida, questionamento, 
contestação, revolta...) com respeito ao que o sujeito universal lhe dá a pensar: 
luta contra a evidência ideológica, sobre o terreno dessa evidência, evidência 
afetada pela negação, revertida a seu próprio terreno...(op. cit., p. 215). 

Tanto na primeira como na segunda modalidade de tomada de posição, ocorre a 

identificação do “sujeito enunciador” com a forma-sujeito da FD em que ele está inscrito, o 

que pode, no entanto, ocorrer é que, na segunda modalidade de tomada de posição, a contra-

identificação torne-se tão forte a ponto de levar o sujeito a uma terceira modalidade de 

tomada de posição que funciona sob o modo da desidentificação do “sujeito enunciador” da 

forma-sujeito em que ele está inscrito. Se esse for o caso, esse sujeito irá inscrever-se em 

outra FD, ou instaurar uma nova FD.  

Meu interesse é retomar a segunda modalidade de tomada de posição, em especial, por 

entender que, no caso em análise, ela constitui um trabalho de transformação/deslocamento 

das fronteiras da FD, e não de anulação da forma-sujeito. Assim, no momento em que se 

institui, no interior da FD dos trabalhadores, uma nova posição-sujeito na qual o DL e, por 

conseguinte, seu sujeito enunciador se inscrevem, fragmenta-se o sujeito histórico da FD e 

coloca-se em questionamento sua evidência ideológica. Essa nova forma de enunciar sentidos, 

reconfigura/reorganiza os saberes da FD. Desfaz-se, então, a pretensa evidência ideológica, 

pois essa modalidade de tomada de posição abre espaço para a convivência, no interior de 

uma mesma FD, de outra posição-sujeito que vai se relacionar com a forma-sujeito de 

maneira distinta daquela pretensamente hegemônica. Também não há mais espaço exclusivo 

para o “bom-sujeito” – a forma-sujeito regula, mas não garante unicamente a identificação 
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plena. Acredito que Pêcheux, ao pensar esta modalidade de tomada de posição, já estava 

refletindo sobre a heterogeneidade própria de toda a FD e isso interessa, nesta tese, justamente 

porque a FD dos trabalhadores brasileiros abriga distintas posições-sujeito.  

O sujeito enunciador do DL, na medida em que toma posição no e pelo discurso, se 

constitui como um sujeito político. Nesse sentido, o objetivo deste recorte discursivo é, 

através das sdr(s) que o compõem, compreender como esse sujeito que se diz apolítico, 

marca, desde o início, sua identificação com a política através de práticas sociais 

desenvolvidas junto ao movimento sindical e que, conforme Corten (1999), permitem que 

aflore o político, entendido como a realidade das forças políticas que, no caso, se colocam em 

confronto com outras forças políticas ou se apresentam como divergentes entre si. Observem-

se as sdr(s) representativas deste recorte: 

 
sdr  01 
Entrev. - Você me perdoa, mas acho que você não pode ter isenção política, pois é óbvio que como dirigente sindical 

você tem uma posição definida (...)? 
Lula – Não. Tanto é verdade que isso não é verdade, que em época de eleições a gente tem se definido, não por 

partidos, mas pelo homem. Eu digo que sou apolítico...tenho que continuar falando que sou apolítico. Pra me filiar a um 
partido ele teria que se afinar comigo. (...) Quando falo que não sou da Arena nem do MDB é porque não sou mesmo. (...) 
Prefiro preparar a classe trabalhadora pra saber optar... 

Entrev. - Mas qual a opção política do momento? Figueiredo como coisa estabelecida ou Magalhães que pode 
rachar? 

Lula – Já pensou na facilidade que nós brasileiros temos de nos amoldar dentro do que os outros determinam pra 
gente? Determinaram dois caras e nós, ao invés de estarmos brigando por eleições diretas, estamos discutindo qual dos dois é 
mais viável. Essa nossa facilidade de nos amoldar é que faz com que as coisas continuem como estão. (...) Pra mim seria 
melhor aquele no qual o povo brasileiro votasse, fosse militar, civil, preto, branco, amarelo!... (Pasquim, 24 a 31 de 
março/78. In Lula: entrevistas e discursos, p. 32-34).  

 
sdr  02 
Entrev. – ... É essa greve de 1978 que Lula analisa nesta entrevista.  
Lula - Não podemos dar um caráter anormal ao que aconteceu. A greve foi um fato normal. Foi uma manifestação da 

classe trabalhadora, que nada mais fez que, pura e simplesmente, mostrar que ela existe, que é parte viva da nação, e, como 
conseqüência disso, ela tem que ser respeitada. 

Entrev. - Mesmo julgada ilegal você a considera normal? 

Lula -  Mesmo assim eu a considero normal, porque ela foi legítima. Talvez por falta de hábito, muita gente viu a 
greve como algo anormal, fantástico. Na verdade, foi uma manifestação de uma classe, que tem como arma as negociações, 
como força de barganha a greve. O fato dela ter sido julgada  ilegal já perdeu o valor, porque o trabalhador a tornou legal, a 
partir do momento que a praticou. 

Entrev. – O que você achou do comportamento dos trabalhadores dentro das fábricas durante a greve? 

Lula - O trabalhador deu uma boa demonstração de que greve não é baderna, deixando todo mundo perplexo. 
Mostrou que greve é um direito dele. O trabalhador deu uma demonstração de maturidade, parando sem fazer estrago algum.  

Entrev. – O sindicato esperava por essas greves?  

Lula -  Não é de hoje que eu venho falando que as paralisações iriam acontecer... (04/06/78 – Folha de São Paulo – 
Entrevista concedida a Júlio de Grammont. In Lula: entrevistas e discursos, p. 84-86). 

 
sdr 03 
Entrev. - Mas qualquer tipo de ação sindical não poderá ser dissociada de uma política, (...). Então como você 

vislumbra a conquista desse direito do trabalhador, sem uma estrutura e uma estratégia política? 
Lula – (...) Quem disse que não deverá haver esta reformulação sindical primeiro, para depois haver a reformulação 

política? (...) Quando se fala em democracia nesta terra eu tenho muito medo, porque a palavra democracia realmente é muito 
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relativa, porque a democracia que interessa à classe trabalhadora não é a democracia da qual um grande número de pessoas 
está falando, como empresários, jornalistas, políticos, etc. Uma democracia que interessa à classe média não interessa à classe 
trabalhadora, porque se esta democracia vier alcançar apenas os interesses da classe média, esta classe média, historicamente, 
irá começar a chamar o trabalhador de subversivo e comunista. É por isso que eu acho que as coisas devem começar por nós, 
trabalhadores. 

Entrev. – O que você entende por democracia que interessa à classe trabalhadora? 

Lula - (...) Em duas palavras: é aquela que permite à classe trabalhadora participar de todas as grandes decisões da 
nação. (...) Então a democracia que nós trabalhadores queremos e que muita gente lá em cima não quer, é uma democracia na 
qual nós realmente participemos das grandes decisões do país. (...) Eu acho que democracia é realmente você respeitar as 
decisões da maioria. Ora, partindo desse pressuposto, eu acho que os assalariados desta terra são maioria. E não vejo porque 
essa maioria deve submeter-se aos desejos  de uma minoria. 

Entrev. – Mas você não acha que, a esta altura dos acontecimentos, quanto mais grupos se unirem...mais interessante 
será? Porque o objetivo de todo mundo é a redemocratização (...) você não acha que quanto mais união houver, deixando de 
lado algumas divergências, melhor será? 

Lula – (...) mas o que eu acho é que tem coisa muito mais grave para a classe trabalhadora que ninguém nunca falou 
ao longo dos anos; não é que não falou agora, após a Revolução; não se falou em 56, não se falou em 43. Não se falou em 
ano nenhum. Desde que a  classe trabalhadora brasileira esteja amarrada, pode haver até democracia no país. Isso é o que 
muita gente quer, mas não é o que a classe trabalhadora quer. Vocês acham que eu posso  me enganar? Que a democracia que 
o Magalhães Pinto quer é a mesma que eu quero?  Que a que o Euler quer é a mesma que eu quero? Que a que o Severo 
Gomes quer é a mesma que eu quero? E depois fala: Lula, você quer ser o dono da verdade. Eu sou o dono da minha verdade, 
isso que eu disse aqui é a minha verdade, aquilo que eu sinto, aquilo que eu quero... (Fragmentos de entrevista ao Diário do 
Grande ABC, 23/07/78 - In Lula: entrevistas e discursos p.122- 30). 

As três sdr(s) acima apontam para um sujeito enunciador “visceralmente” inscrito em 

uma FD que abriga os saberes e as demandas dos trabalhadores, não apenas dos trabalhadores 

metalúrgicos, mas da classe trabalhadora como um todo. Esse sujeito não só se opõe ao 

governo militar e aos patrões como aos partidos políticos, então vigentes (ARENA e  MDB). 

Na análise da sdr 01, poder-se-ia crer que esse sujeito se pronunciasse a partir de uma espécie 

de imaginário discursivo que circula como senso comum em alguns segmentos da sociedade, 

através de enunciados cristalizados no interdiscurso que tentam demonstrar uma pretensa 

isenção política, como, por exemplo: “não gosto de política”; “não tenho partido, sou 

neutro(a)”; “voto no homem e não em partido”... Ou, talvez, se pudesse pensar em um 

sujeito enunciador ingênuo que não soubesse o que era a política ou o político. Ou ainda: 

pensar que apolítico, na FD em que o DL está inscrito, produzisse o efeito de sentido de 

apartidário. Entretanto, se reconstituídas as condições de produção do discurso, diante do 

funcionamento discursivo das sdr(s), essa análise, ou melhor, esses efeitos de sentido ficam 

prejudicados. 

Meu gesto interpretativo, à luz da AD, é outro: me inclino a compreender aí um sujeito 

que, ao enunciar: ...não tenho posição política definida... voto no homem, não no partido...,  

mesmo que inconscientemente, estava atravessado por duas interdições: pelo silêncio local 

(pela censura), instaurado pela legislação sindical, então vigente, que não permitia a 

vinculação sindical a partidos políticos, mas também interditado pelo que, naquela conjuntura 

histórico-social, podia, convinha ou não dizer no interior da FD. Portanto, esse sujeito, ao 

enunciar, “sabia” que, em um regime ditatorial, se o sindicato se vinculasse com o único 
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partido de oposição legalizado da época (o MDB), o sindicalismo certamente seria acusado de 

estar comprometido com a oposição ao regime. Por outro lado, naquelas condições de 

produção do discurso, dizer-se vinculado ao político ou à política poderia ser motivo para 

divergências internas, o que faria com que a luta sindical perdesse forças. Em suma, a FD em 

que o sujeito enunciador do discurso estava inscrito regulava seu dizer e o levava a enunciar o 

que, naquela conjuntura histórico-social, podia, não podia, convinha ou não dizer. 

Ao mesmo tempo, o DL poderia estar fazendo eco ao discurso do sindicalismo 

libertário, do início do século, que era contra a vinculação sindical a qualquer partido político. 

Nesse sentido, vale lembrar, por exemplo, o Primeiro Congresso Operário Brasileiro (COB)61, 

no qual foi recusada, em diversas moções, a vinculação do sindicalismo a partidos políticos 

(Silva, 2000:28). Ou ainda, lembrar o Segundo Congresso Operário Estadual do Rio Grande 

do Sul realizado em 1920, no qual foi afirmada a seguinte declaração de princípios: 

“Como inimigos de toda e qualquer organização estatal, os sindicalistas repelem a chamada conquista do poder 
político, e vêem na eliminação radical de todo o poder político a primeira condição preliminar para uma ordem 
verdadeiramente socialista” (Silva, op.cit., p. 48). 

O que estou entendendo como fazendo eco no DL, em AD, pode também ser tomado 

como o retorno do mesmo no outro, ou seja, como escrevem Courtine e Marandin (1981:28): 

os discursos se repetem, ou melhor, há repetições que fazem discursos; ou, ainda, como 

escreve Serrani (1993:47), estar-se-ia aí diante de uma paráfrase discursiva, entendida como 

uma ressonância interdiscursiva de significação. Segundo a autora, as paráfrases ressoam 

significativamente na verticalidade do discurso e concretizam-se na horizontalidade da 

cadeia, através de diferentes realizações lingüísticas. 

Note-se que quando escrevo que o discurso da posição-sujeito libertária faz eco/ressoa 

no DL, não necessariamente se trata de um sujeito enunciador que tenha a intenção/o controle 

de trazer o referido discurso para o fio do seu, ou seja, para o intradiscurso; o discurso do 

anarco-sindicalismo ressoa no DL porque está disperso no interdiscurso, na memória do dizer. 

O mais provável é que isso se dê pela ordem do inconsciente, pelo viés do esquecimento nº1 

(anteriormente tratado), zona do inacessível ao sujeito.  

Na minha compreensão, quando o sujeito enunciador do discurso, na sdr 01, afirma: Eu 

digo que sou apolítico...tenho que continuar falando que sou apolítico..., esse funcionamento 

discursivo produz um efeito de sentido que aponta para o que, na FD dos trabalhadores 

brasileiros, lhe é permitido ou lhe convém dizer. Note-se:...tenho que continuar falando que 

                                                           
61 O Primeiro Congresso Operário Brasileiro foi realizado no Rio de Janeiro, em abril de 1906. 
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sou apolítico (sdr 01). Ainda que não se dê conta disso, esse sujeito enunciador está 

assujeitado à formação discursiva e, naquela situação discursiva, “sabe” o que pode e deve 

dizer tendo em vista os interesses sociais, econômicos e políticos dos trabalhadores 

sindicalizados. Essa é a “evidência” dos sentidos que a FD em que está inscrito impõe. 

Observe-se um outro movimento do discurso que ocorre na sdr 01 e que se apresenta 

contraditório à ilusão de isenção política do sujeito enunciador do DL: ...para me filiar a um 

partido ele teria que se afinar comigo... Esse sujeito busca um partido afinado com suas 

idéias, opina sobre os partidos existentes (ARENA e MDB), afasta-se deles e enuncia: Prefiro 

preparar a classe trabalhadora pra saber optar... Eis aí um outro efeito de sentido: um 

sujeito enunciador que se posiciona politicamente e “sabe” o que é “bom” para a classe 

trabalhadora. Seu discurso é aí atravessado pela memória de um dizer: o povo ainda não está 

preparado para votar..., dizer esse que circulava no discurso militar e na FD patronal 

brasileira e que é possível recuperá-lo pelo viés da memória discursiva - é um discurso 

exterior ao da FD em que o DL está inscrito, mas que nela intervém enquanto um discurso 

transverso que irrompe no discurso em análise sob a forma de outra formulação – um discurso 

que, segundo Pêcheux (1988:156), provém do interdiscurso e, em regra, "aparece" 

transvestidamente, mas não explícito na fala do sujeito enunciador do discurso - um elemento 

irrompe no enunciado do sujeito enunciador do discurso como se tivesse sido pensado 

“antes, em outro lugar, independentemente”. Em síntese, é uma espécie de “presença-

ausente”, efeito da não linearidade e da dispersão da FD e acontece, enquanto enunciado, no 

cruzamento de discursos.  

O sujeito enunciador do DL, na sdr em análise, se diz um sujeito apolítico (grifo meu), 

ainda que sob o efeito da ilusão (eu digo que sou apolítico...) e observe-se:...tenho que 

continuar falando que sou... – sob meu ponto de vista, através desse funcionamento 

discursivo, pode-se apreender a determinação histórica desse sujeito que “sabe” o que pode, o 

que deve, o que convém dizer e, conseqüentemente, o que não pode, o que não deve ou não 

convém dizer. Por isso, há que reconhecer que apolítico, na FD em que o DL está inscrito, não 

significa não estar envolvido com a política, como prática social, nem com o político, como 

representação das forças políticas. Quando refiro que o sujeito enunciador do DL está envolto 

com a política, entendida como prática social, quero dizer que esse sujeito está imerso em 

ações próprias do campo da política e do político, tais como sua atuação como líder da 

posição-sujeito e da FD em que está inscrito, liderança que o legitima como porta-voz sindical 

que enuncia, para a exterioridade da FD, atento não apenas às questões ligadas às demandas 
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dos trabalhadores, mas também àquelas da redemocratização da Nação. E como as ações são 

concomitantes ao discurso, neste aflora o político, como representação das forças políticas em 

jogo nessa discursividade – é pelo discurso que o político é apreendido.     

Interessa, neste momento da análise, a discussão teórica, realizada no terceiro capítulo, 

sobre a política e o político. Reitero aqui a concepção do político como representação que se 

dá na cena em que os elementos que perpassam a sociedade são vistos como “forças 

políticas”; e, a política, a concebo, a partir dos ensinamentos de Arendt (1983) e Rancière 

(1996), como ação/atividade/prática social – como uma atividade que rompe a configuração 

sensível na qual se definem as parcelas e as partes ou sua ausência a partir de um 

pressuposto que, por definição, não cabe ali: a de uma parcela dos sem-parcela. 

Diante do até aqui exposto, o efeito de sentido produzido pelo funcionamento discursivo 

do DL não sustenta um sujeito enunciador do discurso despolitizado, pois o mesmo não só 

toma parte da ação, como a lidera. Observem-se outros fragmentos da sdr1: ...ao invés de 

estarmos brigando por eleições diretas, estamos discutindo qual dos dois é mais viável. (...) 

Pra mim seria melhor aquele no qual o povo brasileiro votasse,... . Um dos efeitos de sentido 

que esses fragmentos produzem é o de um sujeito enunciador identificado com o político – 

seu discurso coloca-se em confronto com as forças políticas que se empenham na manutenção 

do status quo, isto é, com o que está politicamente posto na sociedade.  

As greves do ABC paulista, enquanto atos/ações, tendo em vista o regime de exceção 

instaurado pela ditadura militar, não preenchem todos os requisitos de desobediência civil, 

nos moldes do postulado por Arendt (1973)62, mas marcam um forte movimento de 

resistência/de enfrentamento entre, de um lado, os trabalhadores e, de outro, os patrões e o 

governo militar. Parafraseando Arendt, poder-se-ia afirmar que o estatuto da desobediência 

civil prevê, em sua base constitutiva, a pluralidade de indivíduos (a desobediência nunca é 

individual) com virtudes políticas e capacidade de se desprender do auto-interesse e de 

ocupar-se com o mundo em comum. Segundo Arendt (op. cit.), a ação da desobediência civil 

não tem como objetivo a destruição da sociedade, e sim sua fundação ou re-fundação em 

novas bases sociais; é uma ação marcada pelo caráter público que se instaura em um regime 

democrático, violando abertamente a lei. Assim, quando escrevo que as greves do ABC 

paulista não preenchem todos os requisitos da desobediência civil, deve-se isso ao fato de que, 

naquelas condições histórico-sociais, o que imperava no Brasil era um regime de exceção 

                                                           
62 In Crises da República, Perspectiva, 1973. 
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(uma ditadura militar) e não uma democracia. É por isso que caracterizo esse movimento 

grevista como um movimento de resistência a esse regime, e não de desobediência civil. 

Segundo Orlandi (1993(b):132), a resistência aparece onde há censura e esta sempre 

coloca um outro na jogada. Ela sempre se dá na relação do dizer e do não poder dizer, do 

dizer de um e do dizer do outro. No caso em análise, a censura evidencia-se não só pela 

proibição do dizer, mas também do fazer – a ação (a greve) também estava proibida. 

A partir desse movimento de resistência, ou seja, da greve, parafraseando Rancière 

(1996), pode-se afirmar que se reconfigura o espaço em que as partes, as parcelas e as 

ausências de parcelas se definem. As greves, como ações políticas, deslocam “um corpo” do 

lugar que lhe era designado ou, no mínimo, reconfiguram esse “lugar” – dão visibilidade ao 

que não cabia ser visto, fazendo ouvir como discurso o que antes era apenas ruído, porque 

não organizado, não permitido.  

O acontecimento enunciativo ocorrido quando da “eclosão das greves do ABC 

paulista”, ao reinscrever na FD dos trabalhadores brasileiros, saberes silenciados na FD e 

recalcados no interdiscurso, possibilita ao sujeito enunciador do DL contrapor-se à 

discursividade vigente naquela conjuntura instaurada pela ditadura militar, a qual interditava 

saberes próprios dos trabalhadores; dentre esses saberes, a greve. Esse acontecimento 

enunciativo não só desrecalca do interdiscurso saberes, como também instaura um novo modo 

de lidar com a ideologia (uma nova posição-sujeito) – um lugar de enunciação que não estava 

previsto, nem autorizado na cena discursiva de interlocução, daí o inusitado da eclosão das 

greves do ABC paulista, analisado no capítulo anterior. Esse lugar de enunciação é concebido 

como sendo determinado pelos saberes próprios da posição-sujeito com a qual o sujeito 

identifica-se e a partir da qual enuncia, mobilizando uns e não outros saberes; esse processo 

ocorre tanto em relação à posição-sujeito como em relação ao âmbito da FD - é nesse sentido 

que se entende a enunciação em AD. 

Por outro lado, a instituição dessa posição-sujeito vai marcar, no interior da FD dos 

trabalhadores brasileiros, a divergência com outra posição-sujeito também nela inscrita, ou 

seja, com a posição-sujeito representativa do sindicalismo assistencialista atrelado ao Estado, 

dominante nessa FD durante o período da ditadura. Instaura-se, então, através do DL, a 

divergência entre a posição-sujeito que abriga saberes e demandas dos trabalhadores ligados 

ao sindicalismo de resultados e a posição-sujeito recém instaurada que permite reivindicar, 

formular demandas, resistir, enfrentar, enfim, contrapor-se ao regime, então vigente. 
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Assim, através dessa nova forma de enunciar, saberes retornam, embora 

(re)significados, pois, em outra conjuntura histórico-social. É a partir desse retorno de saberes 

que determinados interesses dos trabalhadores voltam a ser objeto de discurso – eis aí o 

acontecimento funcionando como ponto de encontro de uma atualidade e de uma memória, 

ou seja, encontro com a memória de outros movimentos de resistência dos trabalhadores já 

ocorridos no Brasil, tais como o movimento dos anarco-sindicalistas, ou mesmo, das greves 

de Osasco e de Contagem ocorridas em 1968. É nessa conjuntura histórico-social que o DL se 

reveste de importância, pois a posição-sujeito em que esse discurso está inscrito permite a seu 

sujeito enunciador a formulação de questões, até então, recalcadas no interdiscurso. 

Em AD, para entender como funciona uma posição-sujeito, é essencial levar em conta 

que a ideologia interfere na constituição dos sentidos e dos sujeitos. Assim, uma posição-

sujeito não existe a priori – se produz justamente no momento da constituição dos efeitos de 

sentido, ou seja, se produz no momento em que o sujeito enunciador do discurso recorre ao 

já-dito, o ressignifica e se significa (Orlandi, 1993(b):90). Em suma, uma posição-sujeito 

materializa-se e pode ser apreendida no discurso pelos saberes da FD que o sujeito mobiliza 

para enunciar, ou seja, pelo fato de ele mobilizar uns e não outros saberes próprios da FD em 

que está inscrito. 

As greves do ABC paulista concretizam o enfrentamento com o regime e o ruído se faz 

discurso através desse acontecimento enunciativo que, ao instaurar essa nova posição-sujeito, 

assim como reorganiza a discursividade anterior, aponta para um novo devir. Isso, em AD, 

tem a ver com a incompletude do discurso que, assim como aponta para um passado, também 

gera nova discursividade. Observe-se, através de um fragmento da sdr 02, a existência de uma 

discursividade (de um ruído) anterior à eclosão das greves: 

Entrev. – O sindicato esperava por essas greves?  

Lula -  Não é de hoje que eu venho falando que as paralisações iriam acontecer... 

Observe-se que, na resposta do sujeito enunciador, greve foi ressignificada por 

paralisação; esse sujeito, marcado pela interdição, pelo silêncio local (pela censura) substitui 

o que não pode dizer, por um outro dizer possível. Nesse funcionamento discursivo, a 

possibilidade da greve estaria, conforme Orlandi (1993(b):108), fora do discurso. O sujeito 

enunciador do DL, para não ser significado onde não pretende, ressignifica greve por 

paralisação, pois ainda segundo essa autora (op. cit.), nas condições de produção de então, não 

havia lugar para manter o discurso da greve, por isso, para significar, o sujeito enunciador 
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tem que construir um outro lugar. Ressalta ela que não se trata de autocensura, mas de 

censura (silêncio local) – não se pode dizer aquilo que (se poderia dizer mas) foi proibido. 

Em AD, se tem presente que todo o discurso remete a outro(s) discurso(s). Essa 

incompletude do discurso é fundamental e tem a ver com a alteridade constitutiva do dizer, 

mas também tem a ver com o novo vir a ser do discurso. Isso permite compreender que o 

sujeito enunciador do DL, na função enunciativa de líder e porta-voz sindical, não só lidera as 

greves como começa a discursivizar o movimento pela redemocratização do país, ou seja, 

pelas “diretas já”, movimento que ganhará forças mais tarde (1983/84/85) e do qual esse 

sujeito tornar-se-á uma das principais figuras. Note-se o que diz sobre o assunto na sdr 01: 

...Já pensou na facilidade que nós brasileiros temos de nos amoldar dentro do que os outros determinam pra gente? 
Determinaram dois caras e nós, ao invés de estarmos brigando por eleições diretas, estamos discutindo qual dos dois é 
mais viável. (...) Pra mim seria melhor aquele no qual o povo brasileiro votasse,... (grifos meus). 

Se levadas em conta as sdr(s) deste recorte discursivo e reconstituídas suas condições de 

produção, pode-se compreender que o sujeito enunciador do DL, na qualidade de líder e de 

porta-voz do movimento sindical, busca espaço, na cena política brasileira, para, como 

escreve Rancière (1996), os sem-parcela, os que não são contados como partes, mas que 

querem ser, isto é, reivindicam um lugar na esfera pública, querem tomar parte das decisões 

da sociedade, daí a ação (a greve) como movimento de resistência ao regime ditatorial e 

também como espaço de luta pela redemocratização do País - os trabalhadores interrompem a 

ordem natural da dominação para mostrar que existem. Observe-se isso através do abaixo 

destacado - fragmentos das sdr(s) 02 e 03, respectivamente: 

...a greve ... foi uma manifestação da classe trabalhadora, que nada mais fez que, pura e simplesmente, mostrar que 
ela existe, que é parte viva da nação, e, como conseqüência disso, ela tem que ser respeitada ... (grifos meus). 

Entrev. – O que você entende por democracia que interessa à classe trabalhadora? 

Lula - (...) Em duas palavras: é aquela que permite à classe trabalhadora participar de todas as grandes decisões da 
nação. (...) é uma democracia na qual nós realmente participemos das grandes decisões do país...  (...) mas o que eu 
acho é que tem coisa muito mais grave para a classe trabalhadora que ninguém nunca falou ao longo dos anos; não é 
que não falou agora, após a Revolução; não se falou em 56, não se falou em 43. Não se falou em ano nenhum. Desde 
que a  classe trabalhadora brasileira esteja amarrada, pode haver até democracia no país... (grifos meus). 

Pelo viés da AD, uma vez ressignificada a apoliticidade do sujeito enunciador do DL 

pela ação e pelo discurso, interessa compreender, então, como funciona o apolítico, no 

processo discursivo do DL, já que produz um outro efeito de sentido do que aquele do literal. 

Em AD, a formação discursiva é o lugar da produção de sentido. Pêcheux (1988:262-63) 

afirma que as palavras, expressões, proposições, etc., mudam de sentido segundo as posições 

sustentadas por aqueles que as empregam. Assim, o sentido não é dado a priori, não 

preexiste, não é predeterminado por propriedades lingüísticas, mas determinado pelas 

posições ideológicas que estão em jogo no processo sócio-histórico, no interior da FD. Afirma 
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o autor que uma palavra, uma expressão ou uma proposição não tem um sentido que lhe seja 

próprio, preso a sua literalidade; nem, sentidos deriváveis a partir dessa literalidade, pois 

sempre é possível o enunciado ser/tornar-se outro - o lugar do outro enunciado é o lugar da 

interpretação, manifestação do inconsciente e da ideologia na produção dos sentidos e na 

constituição dos sujeitos. 

A partir do escrito por Pêcheux (op.cit.), é possível compreender a afirmação de Orlandi 

(1993(b):121) no sentido de que, em AD, o que interessa é o efeito de sentido produzido pela 

materialidade lingüística e histórica, pois, um discurso, uma vez posto em circulação, pode 

deslocar-se por qualquer ponto dos processos discursivos. 

Para além do efeito de sentido produzido por apolítico (sdr 01), com o objetivo de 

melhor compreender que a FD é o lugar privilegiado de constituição dos efeitos de sentido, 

analiso o funcionamento discursivo de quatro itens lexicais presentes nas outras sdr(s) deste 

recorte discursivo: na sdr 02: ilegal; na sdr 03: democracia, verdade e revolução. 

Para tanto, mobilizo o funcionamento discursivo desses itens lexicais a partir das duas 

FDs que estão em jogo no discurso em análise. Em relação ao item lexical ilegal, é possível 

compreender que greve para a FD patronal brasileira, é algo proibido, não permitido pela lei 

que naquele momento histórico regulamenta o direito de greve, por isso é ilegal. 

Interessa, nesse momento da análise, mobilizar a distinção feita por Indursky 

(2002(b):117-18) entre o discurso jurídico e o jurídico. Segundo ela, o discurso jurídico é 

constituído pelo conjunto de textos jurídicos que estabelecem as leis através das quais a 

sociedade é ordenada, enquanto o jurídico é resultado de um trabalho de construção 

discursiva, instaurado na cena discursiva pelos diferentes sujeitos históricos que nela se 

confrontam, pelo viés dos discursos em circulação no discurso social. 

Assim, quando na FD patronal brasileira a greve é tratada como ilegal, o amparo é no 

discurso jurídico, na lei que regula a forma como a sociedade naquele momento histórico está 

organizada. O que está em jogo, no âmbito desta FD, é a “polícia”, tal como Rancière a 

apresenta, ou seja, como o conjunto dos processos pelos quais operam a agregação e o 

consentimento das coletividades, a organização dos poderes (op. cit., p.41). 

Já, na FD dos trabalhadores brasileiros, na qual está inscrito o DL, “ilegal” provoca 

outro efeito de sentido. Ou seja: o “ilegal” (da FD patronal), no discurso de Lula, produz outro 

efeito de sentido, ou seja, o de ”legal/legítimo” - é a ação que torna a greve legal/legítima; na 

FD dos trabalhadores,  o  que  está em jogo não é mais a polícia, e sim  a  política (também no  
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sentido que Rancière lhe confere), ou o jurídico, no sentido que lhe dá Indursky (op. cit.).  

Essa política como ação/litígio com lugar para o dissenso/para o desentendimento é 

manifestada pelo político e pelo jurídico, entendidos como representação das forças políticas, 

através do discurso. Assim, não são as palavras em si que interessam; o que interessa, sob a 

perspectiva da AD, são as posições ideológicas que estão em jogo e que, segundo Indursky 

(op. cit.), instauram um lugar-fronteira entre as FDs, no caso em análise, entre a FD dos 

trabalhadores brasileiros e a FD patronal brasileira.  

Note-se que ilegal não muda de sentido no interior da FD patronal; nela, continua a 

produzir o efeito de sentido de que a greve é proibida, fora da lei, ilegal; é no interior da FD 

dos trabalhadores que ilegal produz outro efeito de sentido: a greve é legítima, portanto, legal 

porque, nessa FD, a greve é concebida e assumida como ação coletiva e pública com 

objetivos claros de resistência e de enfrentamento a uma lei imposta por um regime de 

exceção; portanto, fora da lei, ilegal – é outra FD, outro sentido que aí se instaura. Interessa 

aqui retomar a concepção de poder apresentada por Arendt (1983). Escreve ela que o poder 

deveria ligar-se a um lugar vazio, ou seja, deveria ser tomado como um potencial de poder 

que se manifestaria sempre que os homens se associassem, discutissem e deliberassem em 

conjunto - o poder passa a existir entre os homens quando eles agem juntos, e desaparece no 

instante em que eles se dispersam; é nesse sentido que, na FD dos trabalhadores brasileiros, 

a greve é tomada como legal. 

Também é importante notar o que escreve Indursky (op.cit.) no sentido de que o 

discurso jurídico é também ele um trabalho de construção discursiva. A partir disso, importa 

notar que uma lei (o que torna algo legal ou ilegal) tem a ver com a posição-sujeito em que se 

inscreve aquele que “faz” a lei. Em AD, sempre se tem presente que, como não existe 

ideologia sem sujeito, nem sujeito sem ideologia, não há como pensar a lei como sendo da 

ordem da neutralidade. Os códigos, as leis de uma sociedade, ainda que, sob meu ponto de 

vista, necessários, nada mais são do que uma forma de manter o status quo dessa sociedade. 

No caso em análise, isso pode ser tomado com maior ênfase, pelo fato de que a sociedade 

brasileira, na época, estava diante de um regime de exceção. Assim, se levado em conta o que 

escrevem Arendt (1983) e Indursky (2002(b)), legal vs. ilegal funciona como a representação 

do político, colocando o discurso de duas formações discursivas em confronto na cena 

discursiva de interlocução.  

Ainda me referindo ao fato de que, em AD, o sentido das palavras sempre pode ser 

outro, pode deslizar, pode produzir outros sentidos, registro que, observando a sdr 03, 
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despertou-me a atenção para a maneira como o sujeito enunciador do DL usa as palavras 

democracia, verdade e revolução. No que se refere ao funcionamento discursivo de 

democracia e verdade, atesta-se o postulado pela teoria da AD no sentido de que o fato de 

sujeitos estarem inscritos em FDs politicamente antagônicas faz com que seus discursos 

produzam efeitos de sentido diversos, quando não antagônicos, porque produzidos por gestos 

interpretativos distintos, aos quais subjaz a ideologia constitutiva não só da constituição do 

discurso como da interpretação que dele se faz. 

A análise deste recorte discursivo me possibilitou compreender um sujeito enunciador 

do discurso, fortemente identificado à posição-sujeito em que está inscrito e, por conseguinte, 

à FD dos trabalhadores brasileiros, a qual sinaliza o que ele pode e deve dizer e, 

conseqüentemente, o que não pode e não deve dizer; o que convém ou não dizer; a análise 

também permite compreender que o sujeito enunciador do DL não se identifica com nenhum 

dos partidos políticos, então vigentes, mas isso, por si só, não é um indicativo de um sujeito 

apolítico, e sim de uma posição-sujeito que, ao não se identificar com o que está posto na 

cena política brasileira, assume uma outra identificação – com os trabalhadores, com um 

partido, com candidatos diferentes, embora esse partido, naquele momento, ainda não 

existisse. Observe-se uma passagem da sdr 01: 

(...) Pra me filiar a um partido ele teria que se afinar comigo. (...) Quando falo que não sou da Arena nem do MDB é 
porque não sou mesmo. (...) Prefiro preparar a classe trabalhadora pra saber optar... 

Já em relação ao funcionamento discursivo do item lexical “revolução”, entendo que no 

mesmo se revela um equívoco do sujeito enunciador do DL, pois na FD em que esse discurso 

está inscrito, “a Revolução” que a FD patronal propaga, produziu, desde seu início, o efeito 

de sentido de “o golpe”. Portanto, “revolução” para referir-se ao golpe militar de 1964, não é 

um saber próprio da FD dos trabalhadores brasileiros, daí o equívoco. Este, em AD, segundo 

Gadet & Pêcheux (1984), aparece como o ponto em que o impossível (lingüístico) se une com 

a contradição (histórica); o equívoco, é o ponto de encontro em que a língua toca a história. 

Ou ainda, é o ponto em que as palavras faltam (Leandro Ferreira, 2000:26). Observe-se o DL: 

sdr 03 - ... mas o que eu acho é que tem coisa muito mais grave para a classe trabalhadora que ninguém nunca falou 
ao longo dos anos; não é que não falou agora, após a Revolução (grifo meu); não se falou em 56, não se falou em 43. Não se 
falou em ano nenhum. Desde que a  classe trabalhadora brasileira esteja amarrada, pode haver até democracia no país. Isso é 
o que muita gente quer, mas não é o que a classe trabalhadora quer... 

Esse tipo de funcionamento discursivo, para além do equívoco, permite entender o não 

fechamento das fronteiras entre diferentes FDs, a ponto de enunciados possíveis em uma FD 

migrarem para outra FD, até mesmo antagônica. Por outro lado, observando o contexto em 

que “revolução” emerge no DL, se pode escrever que é o possível na FD politicamente 
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antagônica (a revolução) que migra para o DL, mas, no caso em análise, essa migração de 

saberes não significa que o sujeito enunciador do DL esteja mudando de posição-sujeito ou de 

FD, pois “revolução” emerge no DL em condições de produção que permitem a compreensão 

de um forte enfrentamento com a FD patronal. 

O até aqui posto me permite reiterar que o apolítico, usado pelo sujeito enunciador do 

DL, me parece produzir o efeito de sentido de ir contra o que está posto na cena política 

brasileira e também de “saber” o que pode, o que não pode; o que convém ou não convém ser 

dito na FD em que está inscrito. O sujeito enunciador do DL, na posição-sujeito em que está 

inscrito, “sabe para onde ir”, pois é um sujeito que assume, inclusive, internamente o lugar do 

líder que enuncia para seus pares e, externamente, o do porta-voz sindical que enuncia as 

demandas dos trabalhadores; na qualidade de líder, enuncia para os trabalhadores inscritos na 

mesma posição-sujeito que ele, indicando aquilo que se seu imaginário julga ser “o rumo” a 

seguir e, na função enunciativa de porta-voz da posição-sujeito em que está inscrito, enuncia 

em nome dessa posição-sujeito e da FD em que está inscrito. É nesta posição-sujeito que ele 

está inscrito e é esta a “tarefa” que se propõe assumir – a de líder e de porta-voz sindical. É 

desse lugar da liderança e na função enunciativa de porta-voz da categoria que ele se 

representa e enuncia.  

Encerrando a análise deste recorte discursivo, se pode afirmar que o sujeito enunciador 

do DL, inscrito em uma FD representativa dos saberes e das demandas dos trabalhadores, se 

diz apolítico, mas esse apolitizado não significa um sujeito “sem política”, “fora do político”. 

Apolitizado, no caso em análise, significa fortemente politizado, mas não identificado com a 

política vigente naquele momento.  

A análise deste recorte discursivo permitiu que se compreendessem efeitos de sentido 

produzidos através da representação do político, entendido como a cena das relações de  

força política construídas pelo discurso – é o discurso, em sua circulação, que constrói a 

montagem e delimita o fechamento da cena, ou seja, a circulação discursiva permite a 

construção de interpretações a respeito das coisas e fatos, os quais servem de base ao 

discurso político (Corten,1999:37-38). 

No recorte discursivo que se segue, dou continuidade à análise do processo de 

identificação política do sujeito enunciador do DL, a partir da reconfiguração discursiva da 

posição-sujeito em que o discurso em pauta está inscrito, ou seja, quando da “passagem” do 

sujeito enunciador do DL de líder e porta-voz sindical para líder e porta-voz sindical e petista. 
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Recorte discursivo II – Lula, o sindicalista petista  

 

As sdr(s) deste recorte discursivo referem-se ao período 1980/82, marcado pela 

conjuntura histórico-social da criação oficial do Partido dos Trabalhadores – PT. No recorte 

discursivo II do capítulo anterior, quando da análise desse acontecimento histórico, tomei o 

“Manifesto de criação oficial do PT” como produzindo o efeito de reelaboração da 

discursividade da posição-sujeito em que o DL está inscrito. Isso interfere nos saberes da FD 

dos trabalhadores e provoca, por conseguinte, a ressignificação do próprio DL, tomado como 

efeito de unidade discursiva da referida posição-sujeito. Neste recorte discursivo, procuro 

compreender como o sujeito enunciador do DL vai se identificar com esses novos saberes, 

incorporados à posição-sujeito em que está inscrito.   

As condições de produção deste recorte discursivo têm também a ver com a greve de 

maio de 1980, na qual, segundo o sujeito enunciador do DL, os trabalhadores, em termos 

econômicos, não obtiveram avanços, mas tiveram os maiores ganhos políticos, convencendo-

se de que tinham força política e de que sua organização político-partidária era necessária 

(Lula, In Caros Amigos, nov./2000, p.28).  

Nessa conjuntura histórico-social, a posição-sujeito em que o DL está inscrito se 

reconfigura, acolhendo não mais apenas os trabalhadores sindicalizados, mas os petistas que, 

desde o início, eram constituídos também por trabalhadores de outros segmentos da sociedade 

brasileira. Essa movimentação de saberes, no interior da posição-sujeito, por sua vez, provoca 

o alargamento das fronteiras da FD dos trabalhadores brasileiros. 

Na análise do recorte discursivo anterior, foi possível compreender que o sujeito 

enunciador do DL, na ilusão de não ser afetado pela ideologia, apresentava-se como se fosse 

um sujeito alheio às questões ligadas ao político. Agora, diante de outras condições de 

produção, embora ainda fortemente ligado às atividades sindicais, ressignifica seu discurso, 

ou seja, o sujeito enunciador que anteriormente se identificava apenas com o lugar da 

liderança e com a função enunciativa de porta-voz sindical e que, embora politizado, não se 

identificava com nenhum partido político então vigente, nessas novas condições de produção, 

assume-se como um sujeito que se apropria de saberes próprios das práticas da política 

partidária. Isso lhe permite que, com a criação oficial do PT, embora ainda fortemente ligado 

ao movimento sindical, passe a enunciar internamente como líder do PT e, externamente, 

como seu porta-voz. 



 148

Assim, a apresentação deste recorte discursivo tem como um dos objetivos compreender 

discursivamente o processo de identificação do sujeito enunciador do DL com o campo da 

política partidária, mas também procura compreender como isso interfere na reconfiguração 

das fronteiras da FD em que esse discurso está inscrito. É isso que está em análise neste 

recorte discursivo. A seguir, apresento as sdr(s) representativas do mesmo. 

sdr  01  
Entrev. – A criação de um partido de trabalhadores é, historicamente inclusive, uma proposta nova, talvez a única 

dentro do quadro da reforma partidária. (...) o que se pretende fazer para garantir uma democrática e efetiva participação das 
bases no processo decisório? 

Lula – (...) é preciso entender que a prática da democracia se diferencia de um grupo para o outro. O pessoal que 
compõe hoje o movimento pela criação do PT tem consciência que somente a democracia interna do partido pode dar a sua 
sustentação necessária para que ele efetivamente se afirme como um partido novo. Porque se fosse para se criar uma coisa 
pura e simplesmente da mesma forma como sempre foram criadas as coisas no Brasil, de um grupo de pessoas impondo uma 
idéia sem aceitar que ela seja discutida, não haveria razão de existir a proposta do partido. Internamente, então, o PT pretende 
que, desde as reuniões da Comissão Nacional até as reuniões do pessoal da base para discutir a criação de  núcleos e 
diretórios, o processo de decisão se dê através de um debate amplo e livre para que as pessoas escolhidas para determinadas 
funções representem não o resultado de conchavos, mas o consenso de qualquer reunião realizada dentro do PT. 

Entrev. –  (...) na medida em que a base do partido são os sindicatos, essa proposta nova não pode esbarrar numa 
legislação trabalhista velha e castradora? 

Lula -  (...) é preciso dizer que o PT não é um partido exclusivamente calcado no movimento sindical. Existe sim um 
grupo de dirigentes sindicais que até hoje está na cabeça do movimento, mas que tem consciência que o PT é muito mais que 
isto. Não basta o apoio de um grupo de sindicatos, mas da classe trabalhadora como um todo. 

Entrev.- E a própria lei (...) não permite a criação de partidos representativos de uma determinada classe... 

Lula -  (...) E, não estamos criando um partido de operários, de metalúrgicos, mas um partido de trabalhadores 
brasileiros, porque o nosso conceito de trabalhadores é muito amplo. Nós englobamos profissionais liberais, professores, e 
vários outros segmentos da sociedade que direta ou indiretamente vivem subordinados ao regime de salário. Então, nós 
estamos descaracterizando esse negócio de partido operário de que tanto o governo tem medo.  

Entrev. – (...) A principal argumentação de certos setores contra a criação do PT é que existe uma grande diferença 
entre uma liderança sindical e uma liderança política de caráter nacional. O que você acha...? 

Lula - (...) Eu acho que efetivamente há uma diferença muito grande entre a atividade sindical e a atividade política. 
Mas eu acho que nós temos que provar que é possível fazer as duas com honestidade e decência, coisa pouco usada no Brasil 
pela classe política. 

Entrev. – A pretendida democracia interna (...) não estaria em risco à medida que o PT está centrado em torno de sua 
figura?... 

Lula - (...) efetivamente é ruim para um partido quando ele fica centrado em torno da imagem de uma pessoa. Por 
outro lado, eu acho que seria burrice o partido não tentar tirar proveito da imagem das pessoas mais conhecidas do partido a 
nível nacional. Então, se eu estou sendo usado como garota propaganda do PT e isso é bom para o partido, que eu continue 
sendo usado. Agora, também é preciso mostrar que o PT não é só o Lula. Temos companheiros da maior grandeza, que 
teriam até mais condições do que o Lula de cumprir essa função... (Fragmentos de entrevista à Tribuna da Imprensa, 12/02/80 
- In Lula: entrevistas e discursos, p.246-50). 

 
sdr  02 
Entrev. - ....Fundar um partido, entrar para a política, o trabalhador não deve entender isso como uma traição? Você 

não está passando para o “lado de lá”? 
Lula – Foi a necessidade de participação política dos trabalhadores que me levou a essa posição. Até o ano passado 

fui a pessoa mais apolítica que existe neste país. Veja que ninguém mais do que eu contestou a corrupção, o modo de fazer 
política no Brasil. Entretanto, eu acho que estou pagando e vou pagar um preço pelo puritanismo com que eu defendia minha 
categoria. Até um determinado momento eu achava que nós não deveríamos participar de nada que viesse tirar os 
trabalhadores desse puritanismo, mas depois de fazer um dos mais belos movimentos da classe trabalhadora que já se fez 
neste país, a gente percebeu que a classe política não estava sensível aos nossos problemas, que os partidos políticos não 
tinham tomado uma posição em relação à greve. Nem tinham se manifestado a nenhum grande problema nacional que nós 
enfrentamos durante os anos de arbítrio. Então, cheguei à conclusão de que a classe trabalhadora não poderia pura e 
simplesmente chegar à época das eleições e dar seu voto às pessoas que se fantasiam de trabalhadores para pedir seu voto, 
oferecendo, às vezes, favores. Daí porque eu entendi que os trabalhadores precisavam se organizar politicamente. (...) Mas 
nem passa pela nossa cabeça a idéia de que a sociedade só tem a gente, que só nós temos problemas. O governo conseguiu 
levar muita gente que não é trabalhador de macacão para uma verdadeira proletarização. (...) Nós precisamos provar ao Brasil 
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e ao povo brasileiro que é possível fazer política decente no país. (...) Eu não sou candidato a coisíssima nenhuma. (...) Eu 
sou candidato simplesmente a tentar organizar politicamente a classe trabalhadora... (Rev. Especial, nº 5, abril/80. In Lula: 
Entrevistas e discursos, p.259-60). 

 

sdr 03 
Entrev. – Você não teme ser encarado como mito? Qual o seu futuro? 
Lula – Certas pessoas me colocam num grau de importância que eu mesmo não consigo enxergar. Nada faço além de 

procurar encarnar as aspirações dos trabalhadores. E isso é mérito de minha categoria. Ela me encorajou a falar o que todos 
tinham medo de falar: a verdade a respeito da situação dos trabalhadores. Muitos sindicalistas tinham medo de falar por 
estarem muito mais apegados ao cargo do que ao dever de representar suas categorias, e muitos políticos mentiam. Esse vazio 
permitiu a voz da gente soar alto. A projeção que tenho seria de qualquer outro que assumisse os anseios da classe. Sou 
apenas um porta-voz  dos trabalhadores. Faço o que eles decidem. E eles decidirão o que farei no futuro... (Fragmentos de 
entrevista concedida a Frei Beto, publicada na ISTOÉ, 28/05/80 – In Lula: entrevistas e discursos, p. 281-87). 

A análise das sdr(s) representativas deste recorte discursivo permite compreender a 

reelaboração dos saberes da posição-sujeito em que o DL está inscrito, bem como a 

transformação/reorganização dos saberes da FD dos trabalhadores brasileiros. A análise do 

recorte discursivo I (desta seção) permitiu compreender que o “apolítico” significava 

fortemente politizado, mergulhado no político, mas que esse sujeito não se identificava com 

os saberes vigentes naquela conjuntura sócio-histórica, apresentando-se, portanto, como uma 

posição-sujeito não envolvida, nem identificada com a política partidária vigente no País. 

Agora, diante de novas condições de produção, outros saberes/outros dizeres são possíveis, 

em especial, os do campo da política partidária, até então, não “autorizados” porque 

recalcados no interdiscurso. Isso, no entanto, não significa que a forma-sujeito não continue 

regulando o dizer – os saberes se transformam, mas nem tudo pode ou convém ser dito. 

O acontecimento histórico da fundação oficial do PT, embora não instaure uma nova 

posição-sujeito, “reabilita saberes” da FD dos trabalhadores e abre espaço para que o sujeito 

enunciador do DL, na posição-sujeito em que está inscrito, assuma-se como um sindicalista 

petista politicamente atuante. Interessa, então, compreender como funciona o DL quando esse 

sujeito passa a admitir tanto o político, entendido como representação das forças políticas que 

atuam na sociedade, como a política, entendida como prática social, no caso, a ação da 

política partidária. Observem-se os fragmentos a seguir: 

sdr 01 - ... Eu acho que efetivamente há uma diferença muito grande entre a atividade sindical e a atividade política. 
Mas eu acho que nós temos que provar que é possível fazer as duas com honestidade e decência, coisa pouco usada no Brasil 
pela classe política... 

sdr 02 - ...foi a necessidade de participação política dos trabalhadores que me levou a essa posição. Até o ano passado 
fui a pessoa mais apolítica que existe neste país. Veja que ninguém mais do que eu contestou a corrupção, o modo de fazer 
política no Brasil. Entretanto, eu acho que estou pagando e vou pagar um preço pelo puritanismo com que eu defendia minha 
categoria... Daí porque eu entendi que os trabalhadores precisavam se organizar politicamente...  

sdr 03 - ... Esse vazio permitiu a voz da gente soar alto...  
Os fragmentos acima permitem compreender que o sujeito enunciador do discurso, 

afetado pela FD e sustentado pelas condições de produção, passa a enunciar saberes até então 

“não possíveis”. Importa observar que esse sujeito faz uma espécie de balanço de sua própria 
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trajetória: o dirigente que se dizia apolítico, descobre-se, forja-se como um sujeito da política 

através da participação nas greves do ABC paulista – assume-se como tal e aponta para as 

conquistas da classe e para as vantagens que esta tem de se organizar partidariamente em 

defesa de seus próprios interesses, daí, o Partido dos Trabalhadores – PT. 

Esse funcionamento discursivo permite entender a transformação e a reorganização dos 

saberes da posição-sujeito e da FD em que o DL está inscrito. Penso ser possível interpretar 

que o funcionamento discursivo da sdr 01, do recorte ora em análise, atesta o “novo” em 

relação à cena política brasileira – o PT, os petistas passam a ocupar espaço nessa cena, 

incorporando-se à discursividade não só da posição-sujeito em que o DL está inscrito, como 

no âmbito da FD dos trabalhadores brasileiros como um todo. Conseqüentemente, a 

reorganização dos saberes da posição-sujeito e da FD afetam o discurso do sujeito enunciador. 

Note-se como funciona a ressignificação do DL através da “definição/delimitação” que faz 

esse sujeito sobre quem são, agora, os trabalhadores na posição-sujeito em que o DL está 

inscrito:  

sdr 01 - ...não estamos criando um partido de operários, de metalúrgicos, mas um partido de trabalhadores brasileiros, 
porque o nosso conceito de trabalhadores é muito amplo. Nós englobamos profissionais liberais, professores, e vários outros 
segmentos da sociedade que direta ou indiretamente vivem subordinados ao regime de salário...  

Observe-se que, se trabalhadores, no recorte discursivo anterior, significava 

trabalhadores metalúrgicos, operários ou classe trabalhadora, na medida em que a luta deixa 

de ser apenas sindical, passando a ser também político-partidária, a discursividade da posição-

sujeito “se move”, se transforma, acolhendo todos os trabalhadores, não só os operários. 

Essa movimentação de saberes da posição-sujeito em que o DL está inscrito provoca a 

transformação de saberes da FD. O sujeito enunciador, em outras condições de produção do 

discurso, reconfigura seu dizer, explicitando que o PT é um partido de trabalhadores 

brasileiros, de todos os que vivem de salário. Meu gesto de interpretação é no sentido de que 

esse funcionamento discursivo do DL produz um efeito de sentido de antecipação ao 

discurso-outro.  

A noção de antecipação, segundo Pêcheux (1990(a):77-78), é constitutiva do discurso e 

entendida como o momento em que o orador experimenta, de certa maneira, o lugar do 

ouvinte a partir de seu próprio lugar de orador constituído pelo jogo das formações 

imaginárias (a imagem que faz de x, de si mesmo, do outro). Cada um ‘sabe’ prever onde seu 

ouvinte o espera – é esse jogo imaginário que funciona no discurso. 

No funcionamento do discurso em análise, o sujeito enunciador do DL antecipa uma 

resposta a uma outra discursividade em circulação na exterioridade de seu discurso e que, se 
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restabelecidas as condições histórico-sociais da época, pode ser reconstituída pelo viés do 

interdiscurso, tal como um enunciado do tipo: “... O PT é um partido operário, um partido de 

classe – dos trabalhadores metalúrgicos...”. Na verdade, a interlocução que o sujeito 

enunciador do DL estabelece, através desta sdr, evidencia que, na cena discursiva de 

interlocução, está em jogo o político, entendido como representação das forças políticas 

presentes nessa discursividade – no caso em análise, são discursos que divergem e/ou se 

contrapõem. 

Observe-se que, à medida que a posição-sujeito em que o DL está inscrito, amplia 

saberes, provoca a transformação das fronteiras da FD dos trabalhadores brasileiros. No 

entanto, isso não significa que sua forma-sujeito deixe de regular a relação que a posição-

sujeito em que o DL está inscrito com ela mantém. Ou seja, ampliam-se as fronteiras da FD, 

mas o sujeito enunciador do DL continua determinado pela forma-sujeito da FD em que está 

inscrito. Seu discurso é regulado pelo que pode, o que deve e o que convém ou não ser dito. 

Observe-se: ...Então, nós estamos descaracterizando esse negócio de partido operário de que 

tanto o governo tem medo (sdr 01). 

Na análise do fragmento anteriormente destacado, foi possível compreender a 

antecipação do DL em relação à exterioridade de seu discurso e também foi possível 

recuperar, pelo viés do interdiscurso, um discurso similar ao que circulava na posição-sujeito 

divergente ou na FD patronal brasileira. Agora, com o fragmento acima destacado, quero 

enfatizar que o sujeito enunciador do discurso, afetado pelos saberes da FD em que está 

inscrito, enuncia o que convém explicitar naquelas condições histórico-sociais – não é um 

partido operário (não é um partido de classe...). Mas, o mais importante é que esse discurso, 

ao funcionar assim, reativa a memória de toda uma discursividade anterior relacionada aos 

partidos operários no Brasil, os quais, desde sempre, foram fortemente combatidos por 

aqueles segmentos sociais e políticos inscritos na FD patronal brasileira e que, até então, 

estavam proibidos pela legislação trabalhista. Assim, o fragmento “...de que tanto o governo 

tem medo...”, na minha interpretação, para além de produzir o efeito de sentido de 

antecipação, produz um outro efeito de sentido que poderia ser assim explicitado: o sujeito 

enunciador do DL tem medo que o governo identifique o PT com um partido operário, com 

um partido de classe, com o Partido Comunista que estava na clandestinidade, por isso 

convém desfazer/descaracterizar esse efeito para que o governo não recalque também o PT no 

interdiscurso. 
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Compreender o alargamento/a transformação das fronteiras da FD dos trabalhadores 

brasileiros interessa porque permite “visualizar” como o sujeito enunciador do DL, num curto 

espaço de tempo, determinado pelas condições histórico-sociais, se dá conta da necessidade 

de participação dos trabalhadores nas atividades político-partidárias. Concomitante a essa 

reconfiguração acima apontada, o sujeito enunciador do DL também se constrói e reconstrói 

no interior de seu processo discursivo e isso se revela na materialidade discursiva, isto é, o 

DL, com a criação do PT, reelabora sua discursividade, colocando-se no contraponto da 

política institucionalizada, então, vigente no País. Observem-se os fragmentos a seguir: 

sdr 01 - ...Porque se fosse para se criar uma coisa pura e simplesmente da mesma forma como sempre foram criadas 
as coisas no Brasil, de um grupo de pessoas impondo uma idéia sem aceitar que ela seja discutida, não haveria razão de 
existir a proposta do partido... 

sdr 02 - ...a gente percebeu que a classe política não estava sensível aos nossos problemas, que os partidos políticos 
não tinham tomado uma posição em relação à greve. Nem tinham se manifestado a nenhum grande problema nacional que 
nós enfrentamos durante os anos de arbítrio. Então, cheguei à conclusão de que a classe trabalhadora não poderia pura e 
simplesmente chegar à época das eleições e dar seu voto às pessoas que se fantasiam de trabalhadores para pedir seu voto, 
oferecendo, às vezes, favores... 

A fundação oficial do PT não só apresenta o “novo” na cena política brasileira, como 

possibilita que se reconfigure, no dizer de Rancière (op. cit. p.42), o espaço em que as partes, 

as parcelas e as ausências de parcelas se definem. No caso em análise, saberes políticos de um 

segmento de trabalhadores brasileiros passam a ocupar espaço junto aos “com parcela” (aos 

que têm partido político), não excluindo, no entanto, o jogo do litígio, próprio da cena política 

e que se manifesta pelo discurso na cena discursiva de interlocução.  

À medida que os saberes da posição-sujeito e da FD em que o DL está inscrito se 

reconstroem, ocorre também a reconstrução discursiva do referente “trabalhador” que, em 

outras condições de produção do discurso, passa a ser referido pelo Partido dos 

Trabalhadores. Importa, portanto, compreender que a designação63 do PT se constitui como 

resultado de um processo discursivo. É por isso que, em AD, o referente só conta se o mesmo 

for analisado a partir da cena discursiva da qual faz parte, ou seja, o referente de linguagem é 

construído pela própria linguagem. Guimarães (2002:27) escreve que, na relação entre 

designação e referência, é fundamental observar como o nome está relacionado pela 

textualidade com outros nomes ali funcionando sob a aparência da substituibilidade.  

Essa passagem de uma para outra referência não significa que o sujeito enunciador e, 

por conseguinte, o DL se desvinculem das demandas da classe trabalhadora. Ao contrário, 

continuam com ela identificados, mas, em outras condições de produção, revelam também 

                                                           
63 No sexto capítulo desta tese (Seção III, subseção I) trato da referência e da designação de forma mais 
aprofundada. 
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uma forte identificação com o PT. Essa identificação do sujeito enunciador do DL com o PT é 

tal que há passagens do processo discursivo em análise que produzem o efeito de sentido de 

que esse sujeito é “igual” ao PT ou até mesmo maior do que o mesmo. Observe-se o que o 

sujeito enunciador do DL, em seu imaginário discursivo, volta a antecipar: 

sdr 01 - ...Então, se eu estou sendo usado como garota propaganda do PT e isso é bom para o partido, que eu continue 
sendo usado. Agora, também é preciso mostrar que o PT não é só o Lula. Temos companheiros da maior grandeza, que 
teriam até mais condições do que o Lula de cumprir essa função...  

A passagem acima antecipa uma resposta a algo que está presente na exterioridade da 

posição-sujeito em que o DL está inscrito. Pelo viés da memória discursiva, é possível 

recuperar no interdiscurso, dentre outros, enunciados tais como: “O PT é o Lula”, “O Lula é o 

garoto propaganda do PT” – enunciados esses que podem ter, então, circulado tanto na 

discursividade da posição-sujeito divergente como na da FD patronal brasileira. O 

funcionamento discursivo da antecipação do discurso permite entender que, em AD, o 

discurso não é fechado em si mesmo, nem é do domínio exclusivo do locutor - embora o 

sujeito seja afetado pela ideologia e pelo inconsciente, aquilo que diz significa em relação ao 

que não diz, ao lugar social do qual diz, para quem diz, em relação a outros discursos. Nesse 

sentido, também interessa observar o funcionamento discursivo da sdr 02: 

... Até o ano passado fui a pessoa mais apolítica que existe neste país. Veja que ninguém mais do que eu contestou a 
corrupção, o modo de fazer política no Brasil. Entretanto, eu acho que estou pagando e vou pagar um preço pelo puritanismo 
com que eu defendia minha categoria. Até um determinado momento eu achava que nós não deveríamos participar de nada 
que viesse tirar os trabalhadores desse puritanismo, mas depois de fazer um dos mais belos movimentos da classe 
trabalhadora que já se fez neste país,...  

O imaginário que o sujeito enunciador do DL faz de si e de seu desempenho, no fundo, 

reflete o imaginário que os trabalhadores metalúrgicos também tinham dele. É possível 

recuperar, pelo viés da memória discursiva, enunciados do tipo: não se pode misturar 

sindicalismo com política partidária, ressoando aí, mais uma vez, o discurso da corrente 

sindical ligada aos anarco-sindicalistas do início do século XX. É por isso que, no interior da 

FD em que o sujeito enunciador do DL está inscrito, não convém dizer-se político, embora 

pela ação se mostre como tal – a ação é o próprio da política, ou seja, a ação é a política 

(Arendt, 1983).   

Na análise deste capítulo, contrapondo a sdr 02 (recorte II) com a sdr 01 (recorte I), 

tem-se: quando o PT não estava ainda oficializado, o sujeito enunciador do DL afirmava: 

...Prefiro preparar a classe trabalhadora prá saber optar...(sdr 01 – recorte discursivo I); 

com o PT oficializado, afirma: (...) Eu sou candidato simplesmente a tentar organizar 

politicamente a classe trabalhadora (sdr 02 – recorte discursivo II). A análise daquela sdr 

sinalizava para o fato de que o discurso de Lula era atravessado pelo interdiscurso, entendido 
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como memória do dizer. Nesta sdr, isto também ocorre, pois é possível, pelo viés do 

interdiscurso, recuperar enunciados possíveis de terem circulado na FD politicamente 

antagônica, tais como: a classe trabalhadora é/está desorganizada politicamente; não é/não 

está preparada... – nos dois casos, o dizer da FD patronal atravessa o DL64. Recuperadas as 

condições de produção do discurso, circulava no interior da FD patronal enunciados do tipo: 

 ...O Partido Democrático Social reconhece que, em nosso País, ainda não dispomos dos instrumentos 
políticos adequados para ensejar ao povo uma participação efetiva na composição do Poder e uma efetiva 
participação nas decisões dos Governos...65  

Por outro lado, o sujeito enunciador do DL, diante da conjuntura histórico-social de 

então, ainda não podia ou não lhe convinha assumir-se (identificar-se) como candidato a 

cargos político-partidários: (...) Eu não sou candidato a coisíssima nenhuma. (...) Eu sou 

candidato simplesmente a tentar organizar politicamente a classe trabalhadora (sdr 02). 

“Impedido” de dizer o que pode, mas não lhe convém dizer, uma vez que a FD patronal 

brasileira poderia retomar e “fazer trabalhar” esse dizer, o que esse sujeito, então, assume é 

apenas o lugar da liderança junto à classe trabalhadora e ao PT, no sentido de enunciar para 

seus pares; esse lugar, por conseguinte, o legitima para externamente enunciar em nome 

deles, explicitando suas demandas sociais e políticas. É justamente quando explicita 

externamente demandas que esse sujeito assume a função enunciativa de porta-voz e se 

consolida, cada vez mais, como liderança. 

Observe-se ainda um outro efeito de sentido: a projeção imaginária da posição-sujeito 

que o sujeito enunciador do DL se inscreve faz com que ele enuncie não mais apenas como 

líder e porta-voz da posição-sujeito em que está inscrito, mas da FD dos trabalhadores como 

um todo. É o DL que indica caminhos, dá direção às ações, tenta conciliar diferenças e/ou 

divergências internas, negocia internamente – é o sujeito enunciador do DL que interlocuta 

com seus pares. Já na função enunciativa de porta-voz, a interlocução é com a exterioridade 

da FD no sentido de enunciar em nome do coletivo que representa; no primeiro caso, enuncia 

aos seus pares; no segundo, enuncia em nome deles.  

                                                           
64  Segundo Rodrigues (1992), é comum ouvir-se que ‘o povo não sabe votar’ ou que ‘o povo brasileiro não está 
preparado para isso’; salienta ela que este modo de pensar já pautava as atitudes das elites do Império, que 
outorgavam a si próprias, com exclusividade, o direito de governar. Tal idéia excludente ainda hoje orienta a 
ação das classes dominantes. Por isso, na questão da abertura, militares, burguesia e a maioria dos políticos 
concordavam: o controle da distensão política não poderia escapar de suas mãos. Para tanto, era necessário 
conter a abertura (...) que deveria ser “lenta, gradual e segura”, de modo a substituir os dispositivos de exceção 
criados durante a ditadura por outros que garantissem aspectos institucionais básicos e a participação popular 
dentro dos limites da lei, sob controle (op. cit., p.13). 
65 Fragmentos do pronunciamento de Henrique Córdova, representante do Presidente Nacional do Partido 
Democrático Social. Anais do IV Ciclo de Estudos sobre Problemas Brasileiros. Assembléia Legislativa do RS, 
Porto Alegre, 26/09 a 05/10/82, p. 236. 
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Através do funcionamento discursivo do DL, pode-se entender a identificação de seu 

sujeito enunciador com os saberes da posição-sujeito em que esse discurso está inscrito e, por 

conseguinte, com os saberes da FD dos trabalhadores brasileiros. É nessa condição que ele 

enuncia, assumindo a função enunciativa de porta-voz dos trabalhadores e do PT. Observe-se 

um fragmento do DL:  

sdr 03 - ... A projeção que tenho seria de qualquer outro que assumisse os anseios da classe. Sou apenas um porta-voz 
dos trabalhadores. Faço o que eles decidem. E eles decidirão o que farei no futuro... 

O fragmento acima permite compreender que o sujeito enunciador do DL, no seu 

imaginário, enuncia identificado com a posição-sujeito em que está inscrito, a partir da qual 

outros sindicalistas e/ou petistas também enunciavam ou poderiam enunciar; entretanto, é o 

DL que produz o efeito de unidade discursiva dessa posição-sujeito no interior da FD dos 

trabalhadores brasileiros, isto é, é o DL que organiza e regula os saberes da referida posição-

sujeito, dando-lhes o efeito de unidade.  

Observe-se como se dá esse funcionamento discursivo através do fragmento que se 

segue: 

... Pessoal: vamos bater um papo aqui como nós sempre fizemos. Vocês sabem tanto quanto eu sei que, mais dia 
menos dia, isto viria acontecer.... (...) no Brasil, historicamente, todas as vezes que os sindicatos começaram a andar, o 
governo veio e podou os sindicatos que começavam a andar. A partir de 64 o governo conseguiu o que queria. Conseguiu 
transformar cada sindicato deste Brasil num posto de atendimento médico e odontológico. Vocês sabem perfeitamente bem 
que há dois anos atrás pra conseguir um sócio pro  sindicato, a gente era obrigado a prometer médico, dentista, colônia de 
férias...a partir de 1977 São Bernardo mudou, mudaram-se as coisas...pra entrar pro sindicato era preciso ter um pouco de 
fibra e ter disposição para brigar...Aí as coisas começaram a mudar. Houve as greves de 78, ...de 79...de 1980....Hoje a 
consciência política que tomou conta de cada um dos metalúrgicos é algo que vai ensinar muitos cientistas políticos...Se 
vocês, amanhã voltarem a trabalhar de cabeça baixa, talvez a gente demore mais uns trinta anos pra fazer o que nós fizemos 
em três... a greve é um estágio de consciência....O que vai me deixar muito orgulhoso é, mesmo que os caras me prendam, é 
vocês continuarem em greve até a vitória final.  Este é um pedido que eu faço. Vocês não precisam se preocupar comigo. 
Entendam bem, por favor! Cada um de nós aqui, cada um de nós, o Lula, O Ratinho, o jornalista, o metalúrgico, 
individualmente não vale porra nenhuma.... ....A categoria como um todo vale muito, E o que nós precisamos preservar é a 
categoria... O que nós precisamos preservar é todo o trabalho que foi montado desde o dia primeiro de abril....(Fragmentos de 
pronunciamento proferido em 17/04/80, dia da intervenção do sindicato - no dia seguinte Lula foi preso. In Lula: entrevistas e 
discursos p. 385-88). 

O que estou querendo demonstrar é que, dada à heterogeneidade tanto da posição-

sujeito como da FD em que o DL está inscrito, o sujeito enunciador desse discurso, quando 

enuncia internamente, busca negociar com os diferentes, exercendo discursivamente o lugar 

da liderança; representando o segmento dos trabalhadores inscritos na mesma posição-sujeito 

em que ele está inscrito, enuncia para seus pares, na busca ilusória da unidade da posição-

sujeito - busca ilusória porque, em relação ao discurso em análise, tendo em vista as 

diferenças internas existentes no interior da posição-sujeito em que o mesmo está inscrito, 

acredito possível entender que também internamente a uma posição-sujeito se possa pensar a 

heterogeneidade.  
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Diferente é o funcionamento discursivo do DL quando seu sujeito enunciador, no 

interior da FD, enuncia para uma outra posição-sujeito inscrita na mesma FD, mas da qual a 

posição-sujeito em que o DL está inscrito diverge e busca desqualificar seus saberes. A 

seguir, observe-se como se dá esse tipo de interlocução com a posição-sujeito divergente: 

... Defendemos sempre a autonomia do sindicalismo frente aos partidos políticos. O sindicato é uma ferramenta de 
luta de todos os trabalhadores independente das preferências partidárias que tenham. (...) Não é em aliança com pelegos que 
faremos a unidade do movimento sindical, mas sim na luta, nas campanhas, nas greves. Quem não vai à luta não tem o direito 
de falar em unidade, pois faz o jogo do patrão e do governo que é o de domesticar e dividir o sindicalismo brasileiro... 
(Fragmento de pronunciamento proferido na Primeira Convenção Nacional do PT, 27/09/81. In “Programa, Manifesto, 
Estatuto e Discurso da Convenção de 81”, p. 11-38). 

No funcionamento discursivo acima, o que se observa é que, na interlocução com a 

posição-sujeito divergente, o sujeito enunciador do DL enuncia, marcando a divergência com 

uma posição-sujeito inscrita na mesma FD. Reitero que o sujeito enunciador do DL, em 

nenhum momento, no espaço-tempo em análise, ocupa o lugar da liderança da posição-

sujeito divergente àquela em que ele está inscrito. O que ocorre é que, como a posição-sujeito 

em que o DL está inscrito, no decorrer do processo discursivo em análise, se impõe como 

posição-sujeito dominante no interior da FD dos trabalhadores brasileiros, o sujeito 

enunciador do DL passa a enunciar em nome da FD como um todo, identificando-se com o 

sujeito histórico da mesma. 

O sujeito enunciador do DL, na função enunciativa de porta-voz da FD dos 

trabalhadores brasileiros enuncia de acordo com o afirmado por Pêcheux (1990(d):17): ...fala 

em nome de e sob o olhar de (da FD dos trabalhadores) para o poder que ele, enquanto porta-

voz, afronta. Observe-se: 

...E tudo isso os empresários tentam jogar contra os trabalhadores, tudo isso eles tentam jogar pra dizer que nós 
somos subversivos. Depois de pegarem o dinheiro ganho à custa de nosso sangue, de comprarem fazendas, de comprarem 
palacetes em praias, de comprarem casa de campo, eles dizem que nós somos subversivos porque estamos em greve. Fica 
aqui um desafio aos empresários nacionais, porque aos multinacionais nós temos um desafio muito maior, que é nacionalizar 
as empresas multinacionais. (...) em todo o mundo, em todo o território, os governos existem para resolver os problemas do 
povo. Aqui no Brasil é o contrário: o governo existe para criar problemas ao povo. E quando eu digo que ele existe prá criar 
problemas pro povo é porque o governo joga em cima do povo toda a sua irresponsabilidade de administrar a nação... 
(Fragmentos do pronunciamento proferido em 02/04/80 – In Lula: entrevistas e discursos, p. 362). 

A partir dessas diferentes formas de funcionamento discursivo, me permito escrever que 

o sujeito enunciador do DL assume uma dupla função: a de líder interno e de porta-voz 

externo. A dupla visibilidade de que trata Pêcheux (op. cit.) dar-se-ia nesse sentido – o sujeito 

enunciador “fala”, tanto para “os diferentes” como para “os divergentes”, diante dos seus, isto 

é, para os que estão inscritos na mesma posição-sujeito e na mesma FD e parlamenta com o 

adversário (com a FD patronal). É isso que o coloca em posição de um negociador potencial, 

no caso, na função enunciativa de líder e porta-voz da FD dos trabalhadores, tanto dos 

“diferentes” como dos “divergentes”, pois, na medida em que a posição-sujeito em que o DL 
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está inscrito, se impõe como dominante àquela com que diverge, o sujeito enunciador do DL 

configura-se como liderando internamente a FD, o que o autoriza  a exercer a função 

enunciativa de porta-voz externo. 

Ainda no sentido do que afirma Pêcheux, é interessante notar que a partir da criação 

oficial do Partido dos Trabalhadores, o sujeito enunciador do DL que antes se apresentava 

apenas como líder e porta-voz dos trabalhadores, passou a se apresentar também como porta-

voz do PT. Observe-se que esse sujeito não só fala em nome dos trabalhadores como em 

nome do PT - na  sdr 01, enuncia em nome do coletivo do partido:  

(...) E, não estamos criando um partido de operários, de metalúrgicos, (...) o nosso conceito (...) Nós englobamos 
profissionais liberais, professores, e vários outros segmentos da sociedade (...) nós estamos descaracterizando esse negócio de 
partido operário...  

Já na sdr 03, assume-se como porta-voz dos trabalhadores:  

...isso é mérito de minha categoria. Ela me encorajou a falar o que todos tinham medo de falar: a verdade a respeito 
da situação dos trabalhadores....  

Ao enunciar seu discurso em “nós”, o porta-voz assume a dimensão de uma ação 

coletiva e dá, conforme Indursky (2000(b):19-26), voz e visibilidade, no caso em análise, aos 

trabalhadores, inicialmente, e ao PT logo a seguir, resultando seu discurso em um enunciado 

político, e ele em porta-voz desse discurso66. 

Note-se que, no recorte discursivo em análise, o sujeito enunciador do DL, quando 

interlocuta com a FD patronal brasileira, usa o “nós”, representando não só os petistas, mas 

também os trabalhadores. Embora o DL apresente-se, concomitantemente, mesclado pelo uso 

do “eu” e do “nós”, é possível observar que, quando esse sujeito trata do coletivo dos 

trabalhadores e do PT, o “nós” se apresenta mais recorrente – o sujeito enunciador do discurso 

enuncia em nome de todos os trabalhadores e de todos os petistas e não apenas em nome 

daqueles que se identificam com a mesma posição-sujeito em que ele está inscrito. É isso que 

o legitima na função enunciativa de porta-voz externo dos trabalhadores e do PT. Na verdade, 

na interlocução que estabelece com a FD politicamente antagônica, esse sujeito, na função 

enunciativa de porta-voz legítimo e autorizado dos trabalhadores e dos petistas,  enuncia para 

                                                           
66 É interessante prestar atenção aos estudos de Indursky (2000(b):19-26) quando trata da função enunciativa do 
porta-voz no discurso sobre o MST. Nesse texto, ressalta que diferentemente de sujeitos que falam, expressando 
pontos de vista pessoais, particulares, o porta-voz fala em nome de uma coletividade, no caso estudado, do MST, 
como entidade, e, ao mesmo tempo, em nome dos sem-terra como grupo, assumindo a dimensão da proposta 
social desse movimento – o discurso particular, pessoal, embora afetado pela FD na qual se inscreve o sujeito, 
não se constitui em um enunciado político; o discurso coletivo, no caso da representação coletiva de um grupo 
social, ao contrário, constitui-se em enunciado político. No caso dos sem-terra, ressalta a autora que a liderança 
não é única – uma profusão de líderes, ao tomarem a palavra, não o fazem em seu próprio nome, mas em nome 
da coletividade, ou seja, afirma ela: o fazem na qualidade de sujeitos políticos que falam em nome dos sem-terra 
e do MST.  
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explicitar os saberes e as demandas de sua classe. Isso pode ser observado através das sdr(s) 

01 e 02 deste recorte discursivo, nas quais enuncia em nome do PT e dos trabalhadores, bem 

como na sdr 03, quando o próprio sujeito enunciador do discurso institui-se na função 

enunciativa de porta-voz – daquele que procura encarnar as aspirações dos 

trabalhadores...falar o que todos tinham medo de falar... 

Esse “medo” tem a ver com condições externas ao discurso – trata-se do medo de dizer 

e ser reprimido pelo regime militar, pois, nas condições histórico-sociais da época, o povo 

brasileiro e, conseqüentemente, os trabalhadores viviam sob forte esquema de repressão, fruto 

da ditadura militar então vigente no País. Assim, pode-se interpretar, nesse funcionamento 

discursivo, o “medo” como um   silêncio local67, que se refere à censura, àquilo que é 

proibido dizer em uma determinada conjuntura. Censura entendida como uma materialidade 

lingüística e histórica, pois o silêncio, sob a perspectiva da discursividade, é o não-dito visto 

do interior da linguagem. Não é o vazio sem história – silêncio tem significação própria e é a 

possibilidade para o sujeito trabalhar a contradição constitutiva, a que o situa na relação do 

“um” com o “múltiplo” e que atesta que todo o discurso sempre se remete a outro discurso 

que lhe dá realidade significativa (Orlandi: 1993(b):11-25).  

A censura, manifestação mais visível da política do silêncio, funciona como a interdição 

da inscrição do sujeito em formações discursivas determinadas e estabelece um jogo de 

relações de força pelo qual configura, de forma localizada, o que, do dizível, não deve (não 

pode) ser dito quando o sujeito fala. Ou seja, não se pode dizer o que se pode dizer (op. cit. 

p.78-79). 

Por outro lado, penso ser interessante refletir ainda sobre a sdr 03, em especial, quando 

o sujeito enunciador afirma: ...Ela (a classe trabalhadora) me encorajou a falar o que todos 

tinham medo de falar: a verdade a respeito da situação dos trabalhadores. Muitos 

sindicalistas tinham medo de falar por estarem muito mais apegados ao cargo do que ao 

dever de representar suas categorias,...(grifos meus). Afirmei acima que o funcionamento 

discursivo desta sdr tinha a ver com o silêncio local (com a censura) e, portanto, com a 

exterioridade da FD em que está inscrito o DL. Agora, o que quero ressaltar é a 

                                                           
67 Orlandi (1993(b):23-24) estabelece uma primeira distinção entre silêncio fundador e política do silêncio (o 
silenciamento): o primeiro é o que existe nas palavras, significa o não-dito e dá espaço de recuo significante, 
produzindo condições para significar, indica que todo o processo de significação traz uma relação necessária ao 
silêncio; a política do silêncio, por sua vez, se subdivide em: a) silêncio constitutivo, o que nos indica que para 
dizer é preciso não-dizer (uma palavra apaga, necessariamente as "outras" palavras);  b) o silêncio local, que 
refere à censura propriamente (aquilo que é proibido dizer em uma certa conjuntura). 
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heterogeneidade e a fragmentação do sujeito histórico dessa FD. A formulação desta sdr 

permite compreender que, naquelas condições histórico-sociais, havia, no movimento sindical 

brasileiro, duas concepções de sindicalismo, divergentes entre si, ou seja, no interior da FD 

dos trabalhadores brasileiros convivem, na divergência, duas posições-sujeito. Observe-se o 

jogo de linguagem entre todos... e  muitos...: o medo de todos era o da repressão, devido à 

censura imposta pelo regime militar; mas, para além disso, muitos (um partitivo deste 

“todos”) tinham outro medo: o da perda dos cargos... 

É possível observar que, ao longo do discurso em análise, está sempre presente a marca 

da divergência com uma posição-sujeito assistencialista tutelada pelo regime então vigente. O 

discurso de Lula produz, portanto, o efeito de sentido de denúncia, não só do regime militar 

como de um segmento do sindicalismo atrelado a esse regime. É esse segmento que, nesta 

tese, está sendo denominado como posição-sujeito divergente. Na verdade, a FD com a qual o 

sujeito enunciador do DL identifica-se é fortemente heterogênea e, por isso mesmo, nela não 

há espaço para o consenso. Ao contrário, uma FD heterogênea, em AD, é o lugar da 

diferença, da divergência; ou, poder-se-ia deslocar o afirmado por Arendt (1983): é o lugar do 

dissenso; ou ainda, conforme Rancière (1996): lugar do desentendimento como o próprio da 

política. E, no caso em análise, essa heterogeneidade não só é marcada pela inserção de um 

discurso-outro oriundo da FD politicamente antagônica àquela em que o sujeito enunciador do 

discurso está inscrito, como também é marcada pela inserção de um discurso-outro que 

coexiste no interior da FD dos trabalhadores brasileiros e que atesta a divergência existente 

no âmbito do sindicalismo brasileiro, isto é, no interior da própria FD representativa dos 

saberes e das demandas dos trabalhadores. 

Para além da divergência entre as posições-sujeito inscritas nesta FD, nesta tese (ver 

cap. anterior, seção II, recorte discursivo I), tento demonstrar que a heterogeneidade também 

ocorre no âmbito da posição-sujeito em que o DL está inscrito, pois a mesma, ao instaurar-se 

como uma nova região de saber, já “nasce” internamente marcada por diferenças que atestam 

o espaço da contradição interna, isto é, da não homogeneidade discursiva da posição-sujeito 

em pauta. Assim, diferenças e divergências internas revelam a FD dos trabalhadores 

brasileiros como fortemente contraditória e desigual – heterogênea. 

A análise deste recorte discursivo permite compreender que o processo de identificação 

política do sujeito enunciador do DL aqui se marca fortemente pelo coletivo, quer como líder 

e porta-voz dos trabalhadores, quer como líder e porta-voz do PT. A partir dessa análise, 

também acredito ser possível afirmar que esse sujeito enunciador se mantém inscrito na 
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mesma FD a qual continua tendo como eixo condutor a defesa dos interesses sociais e 

econômicos dos trabalhadores. O sujeito enunciador do DL sedimenta-se na função 

enunciativa de líder e de porta-voz dos trabalhadores - o que muda nesta nova reelaboração de 

saberes da posição-sujeito em que esse discurso está inscrito, é que o sujeito enunciador, 

diante dessa outra conjuntura histórico-social, reconhece-se ligado à política partidária e 

assume também a função enunciativa de líder e porta-voz do PT. O funcionamento discursivo 

deste recorte possibilita que se apreenda esse lugar de inscrição do sujeito enunciador do 

discurso na função enunciativa de líder na interlocução interna e de porta-voz na interlocução 

externa à FD em que o discurso em análise está inscrito. 

Sintetizando: os dois recortes discursivos (I e II) apresentados, nesta seção, possibilitam 

perceber um sujeito enunciador do discurso que, na ilusão necessária de se dizer apolítico, 

dadas às condições histórico-sociais, ressignifica seu dizer. À medida que a posição-sujeito 

em que o DL está inscrito recupera novos saberes no interdiscurso, seu sujeito enunciador 

passa a enunciá-los, identificando-se, então, como um sindicalista petista (líder e porta-voz 

sindical, mas também líder e porta-voz do PT). Assim, o que se observa é que o processo de 

identificação política do sujeito enunciador do DL foi se construindo e reconstruindo 

concomitantemente ao processo de “avanço e/ou recuo” do movimento sindical. É uma 

identificação que se reveste de uma dimensão político-partidária à medida que se concretiza o 

PT. A ligação entre identificação, interesses e ideologia é aí percebida - os interesses 

desempenham importante papel na determinação da identificação, revestida de ideologia 

(Rajagopalan,1998:35-37). A identificação política do sujeito enunciador do DL modifica-se, 

na medida em que se modificam as condições histórico-sociais, ao longo do processo 

discursivo em análise. E a própria idéia de processo não permite que se pense em uma 

identidade pronta, acabada, e sim em identificação do sujeito enunciador do discurso a uma 

posição-sujeito e, por conseguinte, a uma FD, no caso, a FD dos trabalhadores brasileiros. 

Na seqüência, apresento o recorte discursivo III que, marcado por outras condições 

histórico-sociais, aponta para uma nova reconfiguração do processo de identificação do 

sujeito enunciador do DL.  
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Recorte discursivo III – Lula e o PT, buscando o poder pelo voto 

 

No recorte discursivo III, do capítulo anterior, também tratei da participação do PT no 

processo eleitoral brasileiro. Naquele recorte, o objetivo era configurar histórica e 

discursivamente a posição-sujeito em que o DL está inscrito. No presente capítulo, o que está 

em análise é o processo de construção da identificação política do sujeito enunciador do DL. 

Por isso, o presente recorte discursivo “Lula e o PT, buscando o poder pelo voto”, embora 

tendo como condições de produção a mesma conjuntura histórico-social do recorte III 

(capítulo anterior), busca compreender como se configura o processo de identificação política 

do sujeito enunciador do DL e que efeitos de sentido são produzidos pelo funcionamento 

desse discurso, quando o mesmo tem como foco central a política partidária. 

A partir da consolidação do PT e da decisão do partido de participar, em todos os níveis, 

da disputa eleitoral pela busca do poder (1982), o funcionamento do DL permite compreender 

o sujeito enunciador ativa e exclusivamente ligado às atividades da política partidária, 

inclusive assumindo-se como candidato a cargos eleitorais – é isso que diferencia a análise 

deste recorte discursivo, daquelas realizadas nos dois recortes discursivos anteriores. 

Rememorando o analisado neste capítulo (recortes discursivos I e II), acredito ser 

possível entender que, no primeiro recorte, o sujeito enunciador do DL se apresenta e 

desempenha a função enunciativa de líder e de porta-voz do movimento sindical, função essa 

que, no recorte discursivo II, se modifica, pois o referido sujeito, diante de uma nova 

conjuntura histórico-social, passa a enunciar identificado com a política partidária – essa nova 

reconfiguração do DL permitiu produzir o efeito de sentido de que, a partir da fundação 

oficial do PT, o sujeito enunciador também desempenha a função enunciativa de líder e de 

porta-voz do PT. Neste terceiro recorte discursivo, agora em análise, ocorre nova reelaboração 

dos saberes da posição-sujeito em que o DL está inscrito. Ou seja, a decisão do PT buscar o 

poder pela via eleitoral possibilitou, no interior dessa posição-sujeito, a inclusão de saberes 

antes não “possíveis”. Em conseqüência disso, o sujeito enunciador do DL, em outras 

condições de produção, mantém-se nas funções enunciativas de líder e de porta-voz dos 

trabalhadores e do PT, passando, no entanto, a enunciar também como candidato, condição 

essa, até então, silenciada no interior da FD – é isso que está em análise neste recorte 

discursivo – o sujeito enunciador do DL,  candidato. 

Assim, enunciados antes “não permitidos”, para que não fossem significados onde não 

se pretendia que fossem (Orlandi, 1993(b):108), passam a ser incorporados aos saberes da 
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posição-sujeito em que o DL está inscrito e, por conseguinte, ao DL e aos da FD dos 

trabalhadores brasileiros. É nesse sentido que, em AD, se concebe a ideologia como 

constitutiva do sentido e do sujeito. No caso em análise, isso pode ser compreendido através 

do gesto de interpretação discursiva do sujeito enunciador do DL que, determinado pela 

historicidade, silenciava o que podia, mas não convinha ser dito naquelas condições histórico-

sociais. Observe-se que, se no recorte discursivo anteriormente analisado (sdr 02), o sujeito 

enunciador afirmava: (...) Eu não sou candidato a coisíssima nenhuma. (...) Eu sou candidato 

simplesmente a tentar organizar politicamente a classe trabalhadora..., agora, diante da 

reelaboração de saberes da posição-sujeito em que está inscrito, enuncia: 

...primeiro, eu acho que há um preconceito de classe existente neste país de que a classe trabalhadora só serve para 
trabalhar e não para administrar. Segundo, é preciso dizer que, efetivamente, o Lula não quer estar preparado para governar o 
Estado de São Paulo. O que Lula quer é criar espaço para esse povo governar o Estado de São Paulo. É preciso criar 
instrumentos para que o povo diga o que quer, porque quer, isso é que falta. (...) Você precisa permitir que as várias 
associações, as várias entidades existentes e o conjunto dos movimentos populares governem o Estado de São Paulo, dizendo 
o que é preciso ser feito... (Folha de São Paulo, 14-09-82, In Meneguello, R. p.108). 

Como se pode observar, no recorte discursivo em análise, a reelaboração dos saberes da 

posição-sujeito, afeta o discurso de Lula. No entanto, o sujeito enunciador desse discurso não 

abandona a função enunciativa de líder e de porta-voz dos trabalhadores e do PT. O que 

ocorre é que, nessa nova conjuntura histórico-social, passa a enunciar também como 

candidato o que antes os saberes da posição-sujeito e da FD em que está inscrito não “lhe 

permitiam” - é isso que muda, no recorte discursivo em análise. 

As condições histórico-sociais de produção do DL, presentes na conjuntura social em 

que ocorrem as sdr(s) representativas deste recorte discursivo, apontam para o fato de que o 

PT, ao apresentar candidatos para concorrer em todos os níveis na eleição de 1982, ocupa um 

espaço até então “não consentido” na cena política brasileira, marcando o lugar “novo” que 

essas candidaturas preenchem. Com certeza, a reelaboração da discursividade da posição-

sujeito, não apenas reconfigura a discursividade da FD dos trabalhadores brasileiros, mas a 

da cena discursiva brasileira como um todo. Ao longo do espaço-tempo que este recorte 

discursivo abarca (1982-1998), o sujeito enunciador do DL firma-se como liderança política 

e, quer na sua atuação junto aos movimentos sindicais e sociais, quer na sua atuação junto à 

Assembléia Nacional Constituinte como deputado federal, ou, ainda, como candidato aos 

diferentes cargos aos quais concorre, esse sujeito “mostra”, ao longo do processo discursivo 

em pauta, a posição-sujeito com a qual se identifica e, ao mesmo tempo, de qual(is) 

posição(ões) de sujeito se distancia, se afasta ou a qual(is) se contrapõe, ou seja, permite que 

se “visualize” sua identificação política com uma FD construída em torno dos saberes e das 

demandas dos trabalhadores brasileiros, mas também permite que se compreenda o confronto 
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que esse discurso estabelece com os saberes representativos da FD politicamente antagônica 

àquela em que ele está inscrito. 

Para melhor compreender o acima exposto, apresento este recorte discursivo composto 

por três sdr(s), representativas do funcionamento discursivo do DL no espaço-tempo em 

análise, através das quais procuro compreender como esse sujeito concomitantemente se 

fortalece/se sedimenta como líder e porta-voz do Partido dos Trabalhadores (PT); partido esse 

que incorpora os trabalhadores, mas que também abriga outros segmentos da sociedade 

brasileira – ao PT, agregam-se não apenas os trabalhadores, mas também uma significativa 

parcela do povo brasileiro. Se, como afirmado no recorte discursivo II desta seção, o referente 

discursivo “trabalhador” reconfigura-se para Partido dos Trabalhadores, neste momento da 

análise, se pode observar uma nova reconfiguração discursiva – trabalhador > partido dos 

trabalhadores > parte do povo brasileiro. Ou seja, o PT não abriga apenas os trabalhadores, 

mas uma parcela significativa do “povo” brasileiro. Essa reelaboraçâo dos saberes da posição-

sujeito interfere na materialidade do dizer e no processo de identificação do sujeito o que se 

pode observar através do funcionamento discursivo do DL; é isso que será analisado através 

das seqüências discursivas de referência representativas deste recorte. 

sdr 01 
...Nunca estivemos tão perto de conquistar eleições diretas como agora. (...) Ficar dizendo que ir ao colégio eleitoral é 

a única forma de evitar a vitória de Paulo Maluf é falso. (...) O PT não irá ao colégio de jeito nenhum, pois esta é uma 
posição definitiva do partido. (...) O PT não se sentirá culpado; os únicos responsáveis serão aqueles que aceitaram o jogo do 
colégio eleitoral. O colégio representa a continuidade do regime. A briga do povo brasileiro não é contra Paulo Maluf. É 
preciso quebrar toda a engrenagem e não uma só peça. Na verdade, os liberais estão cuidando da própria sobrevivência. (...) 
O problema do Brasil não é o Maluf, mas os milhares de malufes que existem dentro do PDS. A oposição indo ao colégio 
eleitoral corre o risco de legitimar Paulo Maluf (...) Ficar com o Colégio Eleitoral para evitar Maluf é um falso dilema. Em 
vez de ficar com o aliciamento de 686 delegados é melhor ouvir 60 milhões de eleitores, e isto, sim, liquida Maluf. No jogo 
de corrupção, Maluf é o que há de mais experiente neste País. (...) Na verdade, está se recuperando a oligarquia do nordeste 
brasileiro e se dá a isso o nome de oposição. É inconcebível ... (Folha de São Paulo, 24/08/1984) . 

 

sdr 02 
... Gostaria de tentar passar aqui aquilo que é a posição oficial de minha bancada para que ninguém tenha dúvida do 

compromisso do Partido dos Trabalhadores nestes debates da Constituinte. De uma coisa estejam certos: somos 
intransigentes na defesa de nossos princípios e - estejam certos também - somos leais aos compromissos que assumimos. Não 
estaremos de cara feia para nenhum deputado; não estaremos de cara feia para nenhum constituinte. Queremos conversar com 
todos desde que essa conversa não seja a perspectiva de abaixarmos a cabeça e trairmos aquilo que é a vontade, hoje de 135 
milhões de brasileiros. Não se veja, contudo, nesta atitude de intransigente defesa dos interesses populares uma postura 
negativista. Sem se iludir quanto à possibilidade de atender cabalmente os interesses da maioria da população fora do 
socialismo, o PT assume o trabalho constituinte com espírito de construção e de diálogo e vê, nesse trabalho, uma 
oportunidade de avanços importantes na luta do povo. (...) O PT exige que o trabalho constituinte seja precedido da 
revogação das leis repressivas da ditadura, que seja assegurada ampla divulgação dos trabalhos constituintes pela televisão, 
rádios e jornais e que o povo seja consultado através de plebiscitos. (...) Pode-se avançar ainda – e muito – no campo das 
liberdades individuais, do respeito aos direitos humanos, da eliminação de toda e qualquer forma de discriminação contra a 
mulher, o negro e o índio: da colocação dos meios de comunicação de massa a serviço da cultura do povo e não de 
monopólios que estão se locupletando com a manipulação da informação e das mensagens propagandísticas; da 
democratização do poder, redefinindo os poderes da República de modo a estabelecer um equilíbrio real entre eles, de 
garantir a autonomia dos Estados e Municípios de atribuir as Forças Armadas exclusivamente a defesa da nossa soberania, 
revogando as leis repressivas do período ditatorial. Nosso Partido não vê, contudo, nenhuma possibilidade de êxito nessa luta, 
se a batalha da Constituição não for integralmente assumida pelo povo. Sem povo nas ruas e nas praças, exigindo seus 
direitos, nenhuma votação de plenário terá força para se impor ao sistema de privilégios, corrupção e prepotência que domina 
nosso país.  (...) O PT convoca o  povo brasileiro para declarar-se em assembléia geral e permanente a fim de acompanhar, 
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par a par, a elaboração do texto constitucional, e de exigir para todos os brasileiros perspectivas reais de uma vida mais livre, 
mais confortável, mais digna e mais humana ... (Fragmentos do pronunciamento proferido na Assembléia Nacional 
Constituinte, como deputado federal, em 04/02/87, publicado nos anais da Câmara em 05/02/87, p.49-51). 

 

sdr 03 
...Nós não temos que vacilar qual é o povo que está do nosso lado não. Nós não temos que vacilar qual é o povo que 

está junto com a gente. Quem está junto com a gente é um setor da classe média comprometido com a luta de esquerda, um 
setor da intelectualidade comprometido com a luta da classe trabalhadora. Quem está comprometido conosco são setores até 
de pequenos empresários (...). Mas sobretudo quem está junto com a gente é a classe trabalhadora. Nós não podemos vacilar 
disso. (...) O que nós precisamos estar atentos é que a classe dominante não nos engole. Isso é a certeza que nós temos que ter 
(...). O que eu espero de vocês  é que terminado este sexto encontro, terminem nossos problemas internos. Os nossos 
adversários agora não são nenhuma corrente interna deste partido. O nosso adversário agora é a classe dominante. Os nossos 
adversários agora são os banqueiros. Os nossos adversários agora são os empresários e os latifundiários (...) (Fragmentos do 
pronunciamento proferido no VI Encontro Nacional do PT, 18/06/1989). 

 
A análise das três sdr(s) representativas deste recorte possibilita compreender que, em 

relação à sua identificação política, o sujeito enunciador do DL torna clara sua posição 

político-partidária, evidenciando quem se alinha à posição-sujeito na qual ele está inscrito e a 

quem essa posição-sujeito se contrapõe ou com quem se confronta. Em relação ao confronto, 

materializa, através do discurso, o jogo entre forças políticas opostas, ou seja, entre formações 

discursivas que politicamente se opõem. Na interlocução com a FD patronal brasileira, é ele 

que enuncia, explicitando enfaticamente as decisões do partido. Observe-se: 

sdr 01 - (...) O PT não irá ao colégio de jeito nenhum, pois esta é uma posição definitiva do partido. (...) O PT não se 
sentirá culpado; os únicos responsáveis serão aqueles que aceitaram o jogo do colégio eleitoral. O colégio representa a 
continuidade do regime...  

sdr 02 - ... Gostaria de tentar passar aqui aquilo que é a posição oficial de minha bancada para que ninguém tenha 
dúvida do compromisso do Partido dos Trabalhadores nestes debates da Constituinte. De uma coisa estejam certos: somos 
intransigentes na defesa de nossos princípios e - estejam certos também - somos leais aos compromissos que assumimos. Não 
estaremos de cara feia para nenhum deputado; não estaremos ... Queremos conversar com todos desde que... Não se veja, 
contudo, nesta atitude de intransigente defesa dos interesses populares uma postura negativista.... o PT assume o trabalho 
constituinte com espírito de construção e de diálogo e vê, nesse trabalho, uma oportunidade de avanços importantes na luta 
do povo. (...) O PT exige que o trabalho constituinte seja precedido da revogação das leis repressivas da ditadura, que seja 
assegurada ampla divulgação dos trabalhos constituintes pela televisão, rádios e jornais e que o povo seja consultado através 
de plebiscitos... Nosso Partido não vê, contudo, nenhuma possibilidade de êxito nessa luta, se a batalha da Constituição não 
for integralmente assumida pelo povo. Sem povo nas ruas e nas praças, exigindo seus direitos, nenhuma votação de plenário 
terá força para se impor ao sistema de privilégios, corrupção e prepotência que domina nosso país.  (...) O PT convoca o  
povo brasileiro para declarar-se em assembléia geral e permanente a fim de acompanhar, par a par, a elaboração do texto 
constitucional,... 

Por outro lado, as sdr(s) do presente recorte também permitem reforçar a compreensão 

que estou tendo, no sentido de entender que a posição-sujeito em que o DL está inscrito é 

também heterogênea, pois tem espaço para a contradição interna, marcada pela diferença. Na 

interlocução com seus pares, no interior da posição-sujeito em que está inscrito, o sujeito 

enunciador do DL mantém a função enunciativa do líder interno que não só pontua “o norte” 

que o PT persegue ou deve perseguir, como dá/indica a direção às ações representadas no 

discurso. Isso pode ser observado a partir do fragmento (sdr 03) a seguir: 

...Nós não temos que vacilar qual é o povo que está do nosso lado não. Nós não temos ... Mas sobretudo quem está 
junto com a gente é a classe trabalhadora. Nós não podemos vacilar disso. (...) O que nós precisamos estar atentos é que a 
classe dominante não nos engole. Isso é a certeza que nós temos que ter (...). O que eu espero de vocês  é que terminado este 
sexto encontro, terminem nossos problemas internos. Os nossos adversários agora não são nenhuma corrente interna deste 
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partido. O nosso adversário agora é a classe dominante. Os nossos adversários agora são os banqueiros.... são os empresários 
e os latifundiários...  

O até aqui exposto, permite perceber que, neste recorte discursivo, duas questões são 

fortemente ressignificadas: o fato de Lula admitir-se como candidato; e o fato de ele silenciar, 

no interior da posição-sujeito em que está inscrito o DL, a função enunciativa de porta-voz 

dos trabalhadores. Esse silenciamento, no meu ponto de vista, resulta da reconfiguração 

discursiva do referente trabalhador por Partido dos Trabalhadores. Frente às novas condições 

de produção do DL, seu sujeito enunciador se apresenta apenas como porta-voz do PT – “os 

trabalhadores”, o partido os incorporou.  

No recorte discursivo em análise, o sujeito enunciador toma a palavra em nome do 

partido (do PT, dos petistas), em nome dos princípios que regem esse partido. É em nome 

desse coletivo que o sujeito enunciador do DL, na função enunciativa de porta-voz, toma a 

palavra; esse processo de identificação constitui o DL em um discurso político e o constitui 

em um sujeito disperso, tendo em vista as diferentes situações de reelaboração do processo de 

identificação política que o afetam como sujeito enunciador.  

Reconstituindo-se as condições de produção da sdr 01, é possível entender que, no 

movimento pelas “diretas já”, a posição-sujeito em que o DL está inscrito se apresenta, até 

quando possível, ao lado do conjunto da oposição, mas não vacila em continuar a luta pelas 

“diretas” quando parte dessa oposição capitula em favor do (ou negocia com o) regime 

militar, ou seja, quando esta se coloca a favor da eleição indireta para Presidente da 

República. Nessa conjuntura histórico-social, é interessante compreender o movimento dos 

saberes da posição-sujeito em que o sujeito enunciador do DL está inscrito e, 

conseqüentemente, da instabilidade das fronteiras da FD. Acredito que a análise da sdr 01 

permite entender que quando da aliança com o conjunto da oposição na luta pelas “diretas já”, 

o DL materializava essa aliança, sinalizando uma possível reconfiguração dos saberes e 

demandas da posição-sujeito e da FD dos trabalhadores brasileiros. Observe-se: 

           ... O PT, por sua vez, defendeu a necessidade de todas as forças democráticas que apóiam as diretas terem uma posição 
firme, para que o Governo se sensibilize e entenda que esta não é uma boa solução somente para os partidos, mas para o País 
e seus 130 milhões de brasileiros. (...) Neste momento não podemos fazer a política da especulação mas temos que ser claros 
e objetivos: existe de um lado, o Governo querendo manter o Colégio Eleitoral e, de outro o conjunto da Oposição que tem 
uma bandeira básica, que é a questão das diretas... (Lula, In Zero Hora, 30/05/1984, p. 8).   

A oposição constituía-se em uma aliada na luta pelas “diretas já”, o que provocava uma 

movimentação de saberes no interior da FD em que o DL estava inscrito, apontando, 

inclusive, para uma possível reconfiguração de suas fronteiras de forma a acolher o discurso 

do conjunto da oposição que lutava pelas eleições diretas para a Presidência da República. 
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Entretanto, no momento em que a “oposição” se rende à vontade do regime militar, a aliança 

se torna inviável e, através do DL, se pode observar a materialização desse rompimento: 

...Nunca estivemos tão perto de conquistar eleições diretas como agora. (...) Ficar dizendo que ir ao colégio eleitoral é 
a única forma de evitar a vitória de Paulo Maluf é falso. (...) O PT não se sentirá culpado; os únicos responsáveis serão 
aqueles que aceitaram o jogo do colégio eleitoral. O colégio representa a continuidade do regime.  (...) Na verdade, os liberais 
estão cuidando da própria sobrevivência. (...) Na verdade, está se recuperando a oligarquia do nordeste brasileiro e se dá a 
isso o nome de oposição... 

O sujeito enunciador do DL, em seu gesto discursivo, possibilita compreender não só os 

saberes e as demandas da posição-sujeito em que está inscrito, mas também os limites das 

fronteiras da FD dos trabalhadores brasileiros que, diante da reconfiguração das condições 

histórico-sociais, deixa “para fora” delas o discurso da “oposição”. Ou seja, a luta pelas 

“diretas já” manteve-se como “saber” da FD dos trabalhadores, ao contrário do gesto 

interpretativo da “oposição” que silencia esse saber, recalcando-o no interdiscurso. A FD na 

qual o DL está inscrito continua coesa em torno de seu “eixo condutor” – a defesa dos saberes 

e das demandas da classe trabalhadora, das minorias sociais e da redemocratização do País. 

Nesse sentido, pode-se afirmar que essa FD se reconfigura, mas, ao mesmo tempo, se mantém 

em torno de seu “núcleo duro”, embora reconhecidamente como uma “unidade dividida”, isto 

é, heterogênea. 

Diante dessas condições, o sujeito enunciador do DL, investido na função enunciativa 

de líder e de porta-voz do PT,  a partir da posição-sujeito em que esse discurso está inscrito, 

enuncia em nome do coletivo que ela representa: (...) O PT não irá ao colégio de jeito 

nenhum, pois esta é uma decisão definitiva do partido...(sdr 01). 

O funcionamento discursivo da sdr 01 aponta para um sujeito enunciador do discurso 

que, na interlocução discursiva, estabelece um amplo diálogo com a sociedade brasileira, mas 

também um enfrentamento com os demais partidos políticos que formavam a oposição. 

Observando o referido funcionamento, é possível delimitar aí um discurso-outro que emerge 

no DL, sob a forma de um enunciado dividido que, se acionada a categoria de análise da 

memória discursiva, pode ser assim representado:  

X   O PT, em não comparecendo ao colégio eleitoral, será o culpado pela vitória do Maluf . 
E        ______       ______________________________________________________________________________ 
 

Y            Os únicos responsáveis pela vitória do Maluf serão aqueles que aceitaram o jogo do colégio 
eleitoral. 

Neste recorte, em especial, estou tomando a noção de enunciado dividido, tal qual a 

formulada por Courtine (1981(b):49), para quem, no interior de uma FD, poder-se-á encontrar 

um conjunto de formulações formando uma rede, as quais mantêm relações interdiscursivas 

com seu exterior. O autor apresenta o enunciado como a forma ou o esquema geral que 
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governa a repetibilidade no seio de um conjunto de formulações, e o domínio de saber de uma 

FD como o conjunto de elementos do saber e princípio de aceitabilidade discursiva para um 

conjunto de formulações, vindo a operar como a divisão entre o que pode e deve ser dito e o 

que não pode e não deve ser dito; as estruturas lingüísticas de identificação de um enunciado 

dividido estabelecem a fronteira entre diferentes domínios de saber, isto é, o enunciado 

dividido forma-se na contradição que liga processos discursivos inerentes a duas FDs 

antagônicas; materializa lingüisticamente essa contradição interdiscursiva, sob a forma de 

expressões caracterizáveis pela não-comutabilidade dos pré-construídos, delimitando assim a 

fronteira entre esses domínios de saber68. 

O que está em jogo na sdr 01 não é simplesmente comparecer ou não ao colégio 

eleitoral – o que está em jogo são formas distintas de atuação política, isto é, são forças 

políticas que se afastam e se confrontam. O discurso de Lula produz efeitos de sentido que 

vão além de justificar a posição/a atitude do partido político que ele representa, pois a 

incorporação no DL daquilo que está sendo dito na exterioridade do mesmo, isto é, no 

discurso da “oposição”, possibilita-lhe não só buscar a desqualificação deste discurso como 

denunciá-lo ao povo brasileiro. Ao denunciar o discurso da FD politicamente antagônica, o 

sujeito enunciador do DL explicita os saberes próprios da FD em que está inscrito, criticando 

o discurso da FD patronal como um todo. 

Já a sdr 02 tem a ver com a atuação do sujeito enunciador do DL na Assembléia 

Nacional Constituinte. É como deputado constituinte que ele enuncia. Na análise desta sdr, é 

possível compreender que o sujeito enunciador do DL, líder e porta-voz do PT, estabelece 

uma rede de interlocutores possíveis, tanto em relação à exterioridade da FD dos 

trabalhadores brasileiros, como em relação às diferentes posições-sujeito que convivem no 

interior da FD em que esse discurso está inscrito. Entendo que o DL é fortemente marcado por 

momentos de diálogo: com o conjunto da Assembléia Nacional Constituinte, no sentido de 

explicitar os saberes da posição-sujeito em que está inscrito;  com o povo brasileiro em geral; 

com aqueles inscritos na mesma FD em que ele está inscrito. A Assembléia Nacional 

Constituinte constitui-se, então, em um espaço público (esfera pública) privilegiado no qual a 

cena discursiva de interlocução é atravessada pelos mais diferentes discursos em circulação. 

É através dessa cena que sentidos podem ser apreendidos.  

                                                           
68 Courtine (1981/1982) usou a noção de enunciado dividido para analisar discursos de FDs politicamente 
antagônicas; mais tarde, Indursky (1992) mostrou que, dada à natureza heterogênea de toda a FD, é possível 
aplicar, metodologicamente, essa noção na análise das diferenças e divergências no interior de uma mesma FD. ] 
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É essa pluralidade de interlocução que constrói a complexidade da cena discursiva 

própria do DL, no sentido de que, embora seu sujeito enunciador esteja inscrito/identificado 

em/com uma única FD, o funcionamento desse discurso instaura um processo de interlocução 

que mobiliza tanto a relação com a FD politicamente antagônica àquela em que esse sujeito 

está inscrito, como as relações de diferença e de divergência que se estabelecem no interior da 

FD dos trabalhadores brasileiros. Através dessa cena, é possível compreender como o 

político se representa na construção do processo de identificação do sujeito enunciador desse 

discurso.  

Note-se que o sujeito enunciador do DL, na interlocução discursiva que estabelece com 

a FD politicamente antagônica, assim como ocorreu no funcionamento discursivo do recorte 

discursivo anteriormente analisado, antecipa seu discurso - na posição-sujeito em que se 

inscreve, como líder e porta-voz do PT, através de seu imaginário discursivo, aciona, no 

interdiscurso, o já dito e o faz significar. Note-se através de um fragmento da sdr 02: 

... De uma coisa estejam certos: somos intransigentes na defesa de nossos princípios e - estejam certos também - 
somos leais aos compromissos que assumimos. Não estaremos de cara feia para nenhum deputado; não estaremos de cara feia 
para nenhum constituinte. Queremos conversar com todos desde que essa conversa não seja a perspectiva de abaixarmos a 
cabeça e trairmos aquilo que é a vontade, hoje de 135 milhões de brasileiros. Não se veja, contudo, nesta atitude de 
intransigente defesa dos interesses populares uma postura negativista... 

Esse funcionamento discursivo do DL sinaliza para a discursividade presente na FD 

politicamente antagônica naquela conjuntura histórico-social. Se acionada a categoria de 

análise da memória discursiva, é possível recuperar, no interdiscurso, enunciados do tipo: “O 

PT é intransigente”/ “O PT é sempre contra tudo”/ “O PT não aceita o diálogo”, dentre outros. 

O sujeito enunciador, no espaço de formulação da enunciação (no intradiscurso), retoma esse 

discurso prévio em uma situação histórico-social diversa daquela em que o mesmo se originou 

– é essa outra determinação histórico-social que faz o referido discurso significar. Isso, 

segundo Pêcheux (1990(a):77), atesta que um processo discursivo não tem de direito início, 

pois o discurso se conjuga sempre sobre um discursivo prévio. Essa antecipação, no entanto, 

não é da ordem do consciente, pois resulta do atravessamento da história e da ideologia, 

constitutivas do dizer; a antecipação é marcada pelas relações existentes entre forças políticas 

que fazem o imaginário discursivo funcionar, daí se poder entender quando esse autor escreve 

que a antecipação do que o outro vai pensar parece constitutiva de todo e qualquer discurso. 

Por outro lado, através do funcionamento da sdr 02, se pode compreender que, na 

interlocução que o DL estabelece com a FD dos trabalhadores, esse discurso produz, no 

mínimo, dois efeitos de sentido: um deles, muito próximo de uma prestação de contas ao 

segmento social identificado com a posição-sujeito em que ele está inscrito, isto é, com os 
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petistas e com os outros segmentos sociais que apóiam o PT; um outro efeito de sentido 

possível é o de conclamação à mobilização popular. Observem-se fragmentos da referida sdr: 

...Sem se iludir quanto à possibilidade de atender cabalmente os interesses da maioria da população fora do 
socialismo, o PT assume o trabalho constituinte com espírito de construção e de diálogo e vê, nesse trabalho, uma 
oportunidade de avanços importantes na luta do povo. (...) O PT exige.... (...) Pode-se avançar ainda – e muito – no campo 
das liberdades individuais, do respeito aos direitos humanos, da eliminação de toda e qualquer forma de discriminação contra 
a mulher, o negro e o índio: da colocação dos meios de comunicação de massa a serviço da cultura do povo e não de 
monopólios que estão se locupletando com a manipulação da informação e das mensagens propagandísticas; da 
democratização do poder,... 

... Nosso Partido não vê, contudo, nenhuma possibilidade de êxito nessa luta, se a batalha da Constituição não for 
integralmente assumida pelo povo. Sem povo nas ruas e nas praças, exigindo seus direitos, nenhuma votação de plenário terá 
força para se impor ao sistema de privilégios, corrupção e prepotência que domina nosso país.  (...) O PT convoca o povo 
brasileiro para declarar-se em assembléia geral e permanente a fim de acompanhar, par a par, a elaboração do texto 
constitucional,... 

Ainda sobre essa sdr, se pode observar que o sujeito enunciador do DL aí se apresenta 

como porta-voz oficial da bancada do PT, enunciando publicamente os princípios, os 

objetivos e inclusive a postura da bancada que ele representa. Enuncia em nome do PT como 

partido e, ao mesmo tempo, em nome dos petistas como grupo (como coletivo). É nesse 

processo que a identificação política desse sujeito se constrói e se reconstrói a cada novo 

embate, mas, ao mesmo tempo, se sedimenta em relação aos saberes e às demandas da  FD 

em que se mantém inscrito. O sujeito enunciador do DL, ao tomar a palavra, não o faz em 

nome próprio, destaca-se dos demais petistas e enuncia em nome deles, na qualidade de um 

sujeito político que, naquela conjuntura histórico-social, se institui como porta-voz da FD dos 

trabalhadores brasileiros. 

Assim, a partir da análise das sdr(s) 01 e 02, é possível compreender que a interlocução 

estabelecida pelo sujeito enunciador do DL que, em um primeiro momento, poderia parecer 

ser apenas com a FD politicamente oposta e com o povo brasileiro, produz, na minha 

interpretação, também o efeito de sentido de, a partir do lugar da liderança da FD em que está 

inscrito, estabelecer a interlocução com uma outra posição-sujeito interna à FD dos 

trabalhadores brasileiros, bem como com seus pares, inscritos na mesma posição-sujeito que 

ele – configura-se, então, uma cena discursiva de interlocução que aponta para um diálogo: 

entre interlocutores inscritos em FDs que se antagonizam; entre interlocutores inscritos em 

posições-sujeito que divergem; entre interlocutores que se diferenciam entre si, embora 

inscritos no interior de uma mesma posição-sujeito.  

Em relação a sdr 03, reconstituindo-se suas condições de produção, se está diante do 

momento histórico em que o sujeito enunciador do DL concorre, pela primeira vez, como 

candidato à Presidência da República. No funcionamento discursivo dessa sdr, também é 

possível compreender esse sujeito desempenhando a função enunciativa de líder da posição-
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sujeito em que está inscrito – é ele que aponta para o que pode, o que não pode, o que deve, o 

que convém ou não ser feito/dito naquele momento histórico, incluindo-se nas orientações que 

dá aos outros. 

O funcionamento discursivo da sdr 03 permite compreender a identificação do sujeito 

enunciador do DL com a FD em que está inscrito. Uma FD que não tem lugar para a classe 

dominante, para os banqueiros, para os empresários e para os latifundiários – estes, ocupam 

outra FD, politicamente oposta àquela em que o sujeito enunciador do discurso está inscrito. 

Note-se aqui que, através do discurso de Lula, também se pode observar a reconfiguração dos 

saberes representativos da FD patronal brasileira. Ou seja, no recorte discursivo I, essa FD 

apresentava-se como representativa dos saberes e interesses dos empresários, dos patrões e do 

governo, agora, em outras condições histórico-sociais, a mesma apresenta-se como 

representativa dos saberes e interesses da classe dominante como um todo: dos banqueiros, 

dos empresários, dos latifundiários.  

Por outro lado, observe-se que o funcionamento discursivo dessa sdr possibilita que se 

percebam as diferenças existentes no interior da posição-sujeito em que esse discurso está 

inscrito: ... nossos adversários agora não são nenhuma corrente interna... (grifo meu). O 

advérbio agora e o funcionamento discursivo da negação fornecem pistas ou fazem ruídos de 

que, no interior da posição-sujeito em que o sujeito enunciador está inscrito, está presente a 

contradição que se materializa no DL. O “agora” fornece pistas de que, em outros momentos, 

embora convivendo em uma mesma região de saber, as diferenças se marcam. Poderíamos 

parafrasear esse fragmento do DL da seguinte maneira: “Agora é preciso deixar de lado as 

diferenças internas”, ou, por exemplo, “Não é hora de polemizar internamente”. Esse tipo de 

funcionamento do DL não só atesta a existência de diferenças internas no interior de uma 

mesma posição-sujeito, como contribui para a compreensão de que o lugar da liderança se 

marca pelo discurso, pois é o sujeito enunciador que dá o “tom” de como os demais inscritos 

na mesma posição-sujeito que ele devem agir. 

Ainda em relação ao advérbio “agora”, observe-se o efeito de sentido que ele produz na 

continuidade da sdr: ...nosso adversário agora é a classe dominante. ...nossos adversários 

agora são os banqueiros. ... nossos adversários agora são os empresários e os latifundiários 

(grifos meus). Nesse fragmento, “agora” não mais funciona dando pistas da existência de 

diferenças, divergências ou antagonismos que por ventura tenham anteriormente existido; 

levando-se em conta que, desde sempre, a posição-sujeito em que o DL está inscrito 

antagoniza com os segmentos sociais aí explicitados, o “agora” produz, na minha 
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compreensão, um efeito de sentido de ênfase que sinaliza para os adversários externos sobre 

os quais é preciso concentrar os esforços da campanha política. 

Reitero que, em AD, toda a FD é, por natureza, heterogênea a ela mesma porque os 

limites do dizer, as diferentes regiões de sua constituição, refletem sua relação com a 

exterioridade (o outro sentido) (Orlandi, 1993(b):82). No caso em análise, importa 

compreender que a FD dos trabalhadores brasileiros, na qual o DL está inscrito, marca sua 

heterogeneidade interna pela divergência entre as diferentes posições-sujeito que abriga. Por 

outro lado, importa notar que a posição-sujeito em que o DL está inscrito é também ela 

heterogênea - é uma posição-sujeito marcada pela diferença. Diferença que não desaparece 

em épocas de eleição. Portanto, o sujeito enunciador do DL, ao enunciar: ...espero de 

vocês...que terminem nossos problemas internos... produz um efeito de sentido que não está 

ligado à literalidade das palavras – na posição-sujeito em análise, levadas em conta as 

condições histórico-sociais do DL, o efeito de sentido produzido me parece ser: deixemos de 

lado as diferenças internas e lutemos contra o adversário maior... Para chegar a esse efeito de 

sentido, a pista é o funcionamento discursivo do advérbio agora, usado de forma reiterada, 

que funciona aí como marcador de um tempo pontual que permite compreender o pressuposto 

e produz o efeito de sentido de que as diferenças continuam a existir. Portanto, reconheça-se 

que as mesmas não são apagadas, nem silenciadas, na posição-sujeito em análise. O sujeito 

enunciador do DL, inscrito nessa posição-sujeito, enuncia em nome de todos e o que lhe 

permite isso é, justamente, o fato de estar investido no lugar da liderança dessa posição-

sujeito – é ele que indica o “norte” da mobilização; é ele que faz as recomendações sobre a 

conduta a ser adotada pelo PT.  

Concluindo este recorte, saliento que nesta cena discursiva de interlocução, mobilizam-

se diferentes relações de força - a interlocução que aí ocorre, ao mesmo tempo em que se 

coloca em confronto com a FD patronal brasileira, estabelece um diálogo interno com a 

própria posição-sujeito em que o sujeito enunciador do DL está inscrito. Instaura-se, assim, 

uma dupla interlocução: com a FD patronal, produz-se o efeito de sentido de denúncia, de 

confronto de saberes; com a FD dos trabalhadores, o sujeito enunciador do DL, instituído no 

lugar da liderança da posição-sujeito e da FD em que está inscrito, enuncia apontando o 

caminho/a direção da campanha. 

Nas três sdr(s), o sujeito enunciador mescla seu discurso de forma a estabelecer ora uma 

interlocução discursiva com seus adversários, ora com seus companheiros de partido, ora com 

o povo brasileiro. Em relação ao “povo”, há momentos que o conclama/convoca (sdr 02), ou 
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que o inclui em um “nós” coletivo: ... Nunca estivemos tão perto de conquistar eleições 

diretas como agora... (sdr 01). 

Acrescente-se a isso que a tomada de posição do PT, um partido criado e gerido por 

trabalhadores, de apresentar-se como uma nova opção política não só marca a apropriação de 

novos saberes por parte da posição-sujeito e da FD em que o DL está inscrito, como altera a 

cena política brasileira. O discurso de Lula atesta isso. Essa reconfiguração/transformação de 

saberes e demandas, ao longo do processo discursivo em análise, atesta um dos princípios 

teóricos da AD – os saberes de uma formação discursiva são sempre provisórios, daí a 

instabilidade de suas fronteiras, capazes de reconfigurarem-se e, por conseguinte, 

reorganizarem os discursos das diferentes posições-sujeito inscritas na FD. 

 

Considerações gerais sobre o capítulo 

 

Este capítulo foi organizado em duas seções. A primeira delas abordou três noções 

teóricas: imaginário, simbólico e real da língua na relação que exercem com o processo de 

identificação política do sujeito. O objetivo de trazer para esse capítulo as referidas noções foi 

o de procurar dar sustentação teórica para a análise realizada na segunda seção. Nesta, a partir 

de três recortes discursivos, analisei a construção do processo de identificação política do 

sujeito enunciador do DL. É sobre essa análise que centro as considerações a seguir. 

Desde o acontecimento histórico e enunciativo tomado como efeito de início do DL, 

evidencia-se um sujeito enunciador que, embora no imaginário sobre si mesmo, se dissesse 

apolítico, o que diz (o discurso) e o que faz (a ação) produzem o efeito de sentido de um 

sujeito enunciador altamente politizado. Ou seja, já no período da “eclosão das greves do 

ABC paulista”, o sujeito enunciador do DL estava mergulhado no político, assumindo, 

inclusive, como mostra a análise das sdr(s) representativas do primeiro recorte discursivo, a 

função enunciativa de líder e porta-voz dos trabalhadores metalúrgicos. 

Rememorando o analisado neste capítulo, acredito poder afirmar que se está diante da 

construção de um processo de identificação política do sujeito enunciador do discurso que, na 

ilusão necessária de alguém que se dizia apolítico, dadas às condições histórico-sociais, 

apropria-se de novos saberes no interior do interdiscurso e passa a enunciar de  forma distinta, 

isto é, vai reconfigurando sua identificação política. No primeiro recorte, o sujeito enunciador 
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do DL aí se apresenta e desempenha a função enunciativa de líder e de porta-voz do 

movimento sindical, função essa que, no recorte discursivo II, é reelaborada, pois o referido 

sujeito, diante de uma nova conjuntura histórico-social identifica-se com a política partidária 

– essa nova forma de funcionamento discursivo do DL produz o efeito de sentido de que o 

sujeito enunciador se institui e enuncia a partir das funções enunciativas de líder e também 

porta-voz dos trabalhadores e do PT. E, por último (no recorte discursivo III), assume-se 

como candidato. 

O escrito por Orlandi (1993(b):92) possibilitou a compreensão de que assim como o 

sentido sempre pode ser outro, pode deslocar-se para outros sentidos, o sujeito, atravessado 

por múltiplos discursos, também se dispersa (se movimenta) no espaço possível dos desvãos 

que constituem os limites contraditórios das formações discursivas diferentes. É nesse espaço 

que ‘trabalha’ o processo de identificação do sujeito. Acrescento ao escrito por Orlandi 

(op.cit.) que, no caso em análise, o processo de identificação do sujeito enunciador do DL vai 

se construindo e reconstruindo não só nos limites contraditórios das diferentes FDs, como 

também através dos deslocamentos possíveis entre as diferentes posições-sujeito e, ainda, pelo 

espaço contraditório presente no interior da própria posição-sujeito em que esse sujeito está 

inscrito. 

Nesta tese, venho entendendo (ver cap. anterior) que a posição-sujeito em que o sujeito 

enunciador do DL está inscrito não se constitui em um bloco monolítico de saberes, pois a 

mesma comporta a diferença, marcada pela presença de diferentes sujeitos enunciadores que, 

de seu interior, enunciam, enunciaram ou poderiam ter enunciado, daí a heterogeneidade 

dessa posição-sujeito. 

O que se observa é que o discurso de Lula, no decorrer do espaço-tempo analisado nesta 

tese, sofre transformações que têm a ver não só com a dinâmica de suas condições de 

produção, mas, principalmente, com a transformação de saberes e demandas da posição-

sujeito e da FD em que esse discurso está inscrito. Diante disso, o processo de identificação 

política do sujeito enunciador do DL foi se construindo e reconstruindo concomitantemente 

ao processo de avanço e/ou recuo do movimento sindical, revestindo-se de uma dimensão 

político-partidária à medida que se concretiza o PT. Esse processo de identificação política do 

sujeito enunciador do DL não só tem a ver com os interesses ligados às condições histórico-

sociais, mas também com a ideologia, pois essa identificação política se transforma na medida 

em que se modificam as condições histórico-sociais em que esse sujeito enuncia. Essa 

reconfiguração da discursividade da posição-sujeito e da FD afeta o processo de identificação 
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política do sujeito enunciador do DL – de um sujeito que, em um primeiro momento, se dizia 

apolítico, passa-se a um sujeito que se identifica com o campo da política partidária e, por 

último, que se identifica como candidato a cargos eleitorais.  

Tendo em vista o acima exposto, me permito entender que se está tratando da 

construção do processo de identificação política do sujeito enunciador do discurso, e não da 

identidade física/biológica de um sujeito. A construção desse processo pode ser “visualizada” 

pelas diferentes situações de apropriação/reelaboração de saberes da posição-sujeito em que o 

sujeito enunciador do DL está inscrito, processo esse analisado nos três recortes discursivos; 

tais mudanças atestam o processo de transformação de identificação política pelo qual passa o 

sujeito enunciador do DL, bem como apontam para o modo como esse sujeito vai lidando 

com as demandas e com os saberes dos quais pode/deve apropriar-se e com outros saberes 

que não convém explicitar. Tal processo aponta ainda para a dispersão desse sujeito e mostra 

como o mesmo relaciona-se com a forma-sujeito da FD que o afeta e com a qual se identifica. 

Essa dispersão do sujeito também se materializa através das diferentes formas de o sujeito 

enunciador do DL se representar no discurso. É disso que trata o capítulo que se segue.  
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SEXTO CAPÍTULO – A cena discursiva de representação do sujeito 

enunciador do DL 

- Lula por Lula... 
- O Lula de sempre. 
- O que  isso significa? 
- Significa que eu continuo inspirado naquilo que originou a criação 
do meu partido, originou a CUT, originou a minha concepção de 
sociedade. Eu acho que temos que mudar o Brasil...69  

 

Considerações primeiras 

 

A análise até aqui realizada permitiu que se entendesse a FD dos trabalhadores 

brasileiros como sendo fortemente heterogênea. Essa heterogeneidade se dá não só pelas 

relações que a referida FD mantém com outras FDs, mas, em especial, porque sua forma-

sujeito fragmenta-se, abrindo espaço para diferentes posições-sujeito. É em uma dessas 

posições-sujeito que o DL se inscreve e é com ela que seu sujeito enunciador, ao longo do 

processo discursivo em análise, se identifica. A análise já realizada permitiu constatar que 

essa posição-sujeito, por sua vez, é também ela heterogênea, pois em seu interior há espaço 

para a contradição marcada pela diferença. Desse processo de identificação política do sujeito 

enunciador do DL, tratei no capítulo anterior. No presente capítulo, analiso a cena discursiva 

de representação do sujeito enunciador do DL.  

Conforme a seção II do terceiro capítulo desta tese, estou concebendo a cena discursiva 

de interlocução como o espaço tenso em que o sujeito enunciador do DL participa com seus 

interlocutores de uma espécie de ‘ritual social da linguagem’ (Maingueneau,1989:30). 

Espaço esse que é capaz de permitir a compreensão do político através das relações que se 

estabelecem no e pelo funcionamento do discurso. É através dessa cena que procuro 

compreender como esse sujeito se representa, isto é, como se relaciona no interior da posição-

                                                           
69 Entrevista com Marília Gabriela, Programa “Cara a cara”, TV Bandeirantes, 07/07/91. 
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sujeito em que está inscrito e como se relaciona com a forma-sujeito que o afeta; compreender 

também a relação que esse discurso estabelece com o interdiscurso, entendido como 

exterioridade constitutiva do dizer e, ainda, a relação que estabelece com a FD politicamente 

antagônica. Assim, a representação do sujeito constitui-se como efeito das relações que 

ocorrem tanto no interior da posição-sujeito e da FD, como daquelas que o sujeito estabelece 

com a exterioridade da FD em que está inscrito. Entendo também, a partir de Indursky (1992), 

que as diferentes formas de representação estão estreitamente ligadas ao processo de 

identificação analisado no capítulo anterior, pois é através da representação que essa 

identificação se consolida/se afirma. 

Também em relação a esse processo de representação, acredito importante o que 

escreve Woodward (2000:17): a representação inclui as práticas de significação e os 

sistemas simbólicos por meio dos quais os significados são produzidos, posicionando-nos 

como sujeito. No caso em análise, a prática de significação se dá justamente nesse espaço 

tenso da cena discursiva de interlocução, materializada pelo funcionamento do DL. A cena 

funciona, assim, como o “lugar” a partir do qual o sujeito enuncia, representando-se, na 

interlocução, de uma ou de outra maneira. É nesse “lugar” que se estabelecem relações de 

força, constitutivas do político e, por isso mesmo, não se pode entender a cena como algo 

concreto ou estável, pois nela conta a dimensão imaginária do discurso que, segundo 

Sercovich (1977:38), deriva de seu fatal processo social de produção e consumo: da 

intervenção do sujeito e de suas representações.  

Na leitura do arquivo, pude perceber que o sujeito enunciador do DL, ao se relacionar 

com a exterioridade da FD, ou com a posição-sujeito divergente também inscrita na FD dos 

trabalhadores, ou ainda, com seus pares, no interior da posição-sujeito em que está inscrito, 

bem como com a forma-sujeito da FD que o determina, representa-se, no discurso, de maneira 

singular. Ou seja, produz um efeito de dispersão, representando-se ora por “eu”, ora por “nós” 

e ora por “o Lula”; formas essas que, não raras vezes, coexistem em uma mesma seqüência 

discursiva de referência, como pode ser observado na epígrafe deste capítulo; dispersa-se 

também pelo fato de que, ao enunciar no interior da posição-sujeito em que está inscrito, ora 

enuncia como um desses sujeitos, e ora para os demais sujeitos também inscritos nessa 

posição-sujeito; para além disso, quando enuncia para a exterioridade da FD representativa 

dos interesses e demandas dos trabalhadores brasileiros, em alguns casos, também se coloca 

ora como um de seus integrantes, e ora como se estivesse fora dos segmentos sociais que 

representa. Essa coexistência de diferentes formas de representação do sujeito se faz presente 
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ao longo do espaço-tempo em análise, por isso, o interesse em analisar a cena discursiva de 

representação do sujeito. Assim, neste capítulo, busco compreender: que(ais) efeito(s) de 

sentido se produz(em) no DL quando o sujeito enunciador marca o processo discursivo em 

pauta através do “eu”? Quais os principais referentes discursivos que preenchem o “nós” no 

DL?  Como discursivamente funciona o “nós” quando o sujeito enunciador estabelece a 

interlocução no interior da posição-sujeito em que o DL está inscrito? Como funciona o “nós” 

quando o sujeito enunciador desse discurso assume a função enunciativa de porta-voz dos 

trabalhadores e, mais tarde, do PT? Como funciona o “nós” quando o sujeito enunciador do 

DL se apresenta como candidato da Frente Brasil Popular?70 Quem é “o Lula” que o sujeito 

enunciador do DL referencia? Metodologicamente, organizo o capítulo em seções, subseções, 

recortes e blocos discursivos de acordo com as especificidades da análise. 

 
Seção I – Sobre o funcionamento discursivo do “eu”  

 

Embora as análises realizadas nos capítulos anteriores estejam apontando para o sujeito 

enunciador do DL como sendo fortemente envolto pelo político e, ao mesmo tempo, inserido 

em práticas cotidianas da política sindical e/ou partidária, no processo discursivo em análise, 

constatam-se marcas enunciativas da primeira pessoa do singular, tais como verbos na 1ª 

pessoa, o pronome pessoal “eu”, pronomes oblíquos e possessivos referentes a primeira 

pessoa do singular. Diante dessa constatação, o interesse, nesta seção, é compreender que(ais) 

efeito(s) de sentido o funcionamento discursivo do “eu” provoca no DL. Para tanto, em um 

primeiro momento, examino como essa forma pronominal é tratada sob a ótica da Teoria da 

Enunciação e da Análise de Discurso com filiação em Pêcheux. 

 

Sobre o “eu” da enunciação e o “eu” da AD 

 

Benveniste (1991:250) cita os gramáticos árabes para os quais a primeira pessoa é 

“aquele que fala”; segundo ele, há, nas duas primeiras pessoas, ao mesmo tempo, uma pessoa 

implicada e um discurso sobre essa pessoa. “Eu” designa aquele que fala e implica, ao mesmo 

tempo, um enunciado sobre o “eu”. Quando trata dos pronomes, escreve que uns pertencem à 

                                                           
70 “Frente Brasil Popular” está sendo usada para as três eleições e, nesta tese, também aparece nomeada através 
da sigla FBP. 
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sintaxe da língua, outros são característicos daquilo que ele denomina instância do discurso, 

isto é, os atos discretos e cada vez únicos pelos quais a língua é atualizada em palavra por 

um locutor (op. cit. p.277). Segundo esse autor, o enunciado que contém “eu” pertence ao 

nível da pragmática e inclui, com os signos, aqueles que os empregam - cada “eu” tem sua 

referência própria e corresponde cada vez a um ser único, proposto como tal. “Eu” só pode se 

definir em termos de locução, não em termos de objetos, como signo nominal. Salienta: “eu” 

significa a pessoa que enuncia a presente instância de discurso que contém “eu”, não tendo 

valor a não ser na instância na qual é produzido.  

Há, nesse processo, uma dupla instância conjugada: a do “eu” como referente, e a 

instância de discurso contendo “eu”, como referido. Conforme Benveniste, a definição pode, 

então, precisar-se assim:“eu” é o indivíduo que enuncia a presente instância de discurso que 

contém a instância lingüística “eu” (op.cit. p.279). Essa postura leva esse autor a atribuir um 

papel fundamental à dêixis, em especial, aos elementos dêiticos relacionados aos pronomes 

pessoais da primeira e da segunda pessoas do singular, colocando em pauta, então, o sujeito 

enunciador em sua relação com o contexto; um dos méritos de sua teoria ancora-se justamente 

no fato de ele ter resgatado a subjetividade71 nos estudos da linguagem e de não se restringir 

apenas à imanência do sistema lingüístico. Entretanto, em sua perspectiva, a enunciação 

define-se como um ato de apropriação da língua, concebido como realização individual, no 

qual a linguagem funciona como possibilidade da subjetividade – o “eu” designa aquele que 

fala (op. cit. p.250). 

Essa maneira de Benveniste conceber tanto a subjetividade quanto a enunciação não 

condiz com a perspectiva teórica da AD. Nesta, o sujeito é entendido como descentrado, e a 

enunciação como um processo. Nas palavras de Pêcheux: 

... os processos de enunciação consistem em uma série de determinações 
sucessivas pelas quais o enunciado se constitui pouco a pouco e que têm por 
característica colocar ‘o dito’ e em conseqüência rejeitar o ‘não-dito’. A 
enunciação equivale pois a colocar fronteiras entre o que é ‘selecionado’ e tornado 
preciso aos poucos (através do que se constitui o ‘universo do discurso’) e o que é 
rejeitado (In: Gadet & Hak, 1990: 175 e 176). 

A concepção de enunciação formulada por Pêcheux aponta para o fato de que a 

linguagem, entendida como prática social, já é um gesto de interpretação, pois, para dizer 

algumas coisas, é necessário silenciar outras - colocar ‘o dito’ e em conseqüência rejeitar o 

‘não-dito’. 

                                                           
71 Michel Bréal, no final do séc. XIX, tratou do “elemento subjetivo da linguagem” (Ver cap. XXV de Ensaio de 
Semântica). 
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O espaço que abriga tudo o que teria sido possível ao sujeito dizer (mas que não diz) ou 

o campo de tudo o que se opõe ao que o sujeito disse é o que Pêcheux (op. cit.) denomina de 

esquecimento n°2 - zona do dizível, do repetível, do formulável. Esse esquecimento nº 2, 

tratado no primeiro capítulo desta tese, está em oposição ao outro, isto é, ao esquecimento n°1 

que consiste em uma zona inacessível ao sujeito e é de natureza inconsciente. Esta é a zona do 

"recalcado", constitutiva da subjetividade. 

As diferenças fundamentais entre a posição de Benveniste e a da AD são: no primeiro, o 

sujeito é centrado na pessoa, apresenta-se como um sujeito "forte/uno”, responsável por seu 

dizer. A percepção é a de que o sujeito, em Benveniste, se apresenta como tendo autonomia, 

como sendo um sujeito dotado de consciente, “senhor” de intenções e de estratégias. Em AD, 

o sujeito é entendido como descentrado porque é atravessado pelo inconsciente e afetado pela 

FD em que está inscrito. Não obstante a isso, no interior de uma FD, coexistem distintas 

posições de sujeito que se relacionam diferentemente com a forma-sujeito (sujeito histórico) 

da FD; essa coexistência de diferentes posições-sujeito no interior da FD contribui para 

caracterizar o sujeito da AD como fragmentado; em AD, a subjetividade é entendida como 

posição e o que conta é o funcionamento do discurso, pois enunciados, ao serem ditos, 

mobilizam um conjunto complexo de outros sentidos. Segundo Indursky (2000(a):81), o 

sujeito da AD caracteriza-se por ser uma posição incompleta e marcada pela diversidade. (...) 

alcançar o sujeito na sua completude só é possível teoricamente pela descrição da forma-

sujeito que recobre todas as diferentes posições-sujeito. 

O afirmado acima sinaliza para o fato de que, para a AD, em relação ao sujeito, o que 

interessa são os traços sociais, ideológicos e históricos – o sujeito é historicamente 

determinado, por isso, não “senhor” de escolhas e/ou de intenções. O que ocorre é que devido 

à natureza inconsciente de sua determinação ideológica, ele não percebe a vinculação de seu 

discurso à forma-sujeito da FD em que está inscrito - daí sua ilusão de “liberdade”. 

Pêcheux (1975:169-70) trata dessa ilusão discursiva do sujeito, afirmando que a mesma, 

embora necessária, consiste no recalque para o (ou pelo) sujeito do fato de que toda a 

seqüência discursiva pertence necessariamente a uma FD para que seja dotada de sentido. O 

sujeito tem a ilusão de estar na fonte do dizer e do sentido, mas os processos discursivos, 

embora se realizem no sujeito, não têm nele origem. Esta aparente contradição remete à 

própria constituição do sujeito que, em AD, tem a ver com a noção de assujeitamento. Em 

relação a essa noção, Orlandi (2001:100) escreve que o assujeitamento não é quantificável. 

Ele diz respeito  à  natureza  da  subjetividade,  à  qualificação  do  sujeito  pela  sua  relação  
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constitutiva com o simbólico: se é sujeito pelo assujeitamento à língua, na história. 

Em suma, não é apenas a subjetividade que interessa, mas, em especial, os efeitos de 

sentido que se produzem, descritos a partir de funcionamentos discursivos. É com esse 

propósito que encaminho a análise, apresentando-a a partir de um recorte discursivo formado 

por cinco sdr(s) representativas do funcionamento do “eu” no DL. 

 
Recorte discursivo – A ilusão subjetiva do “eu” no DL 

 

Embora, no funcionamento do DL, o sujeito enunciador, ao representar-se através do 

“eu” (uma forma dêitica marcadamente subjetiva), auto-referencie-se, entrelaçando o “eu” 

com o “nós” e, não raras vezes, com “o Lula”, na análise que realizo neste recorte, meu 

interesse é apenas compreender que(ais) efeito(s) de sentido o “eu” e suas formas correlatas 

provocam no funcionamento do discurso em pauta72. A seguir, as sdr(s) através das quais 

realizo a análise. 

sdr 01 

...Então, a democracia que nós trabalhadores queremos e que muita gente lá em cima não quer, é uma democracia na 
qual nós realmente participemos das grandes decisões do país. (...) Eu acho que democracia é realmente você respeitar as 
decisões da maioria. Ora, partindo desse pressuposto, eu acho que os assalariados desta terra são maioria. E não vejo por que 
esta maioria deva submeter-se aos desejos de uma minoria. (...) eu acho é que tem coisa muito mais grave para a classe 
trabalhadora que ninguém nunca falou ao longo dos anos; não é que não falou agora, após a Revolução; não se falou em 56, 
não se falou em 43. Não se falou em ano nenhum. Desde que a classe trabalhadora brasileira esteja amarrada, pode até haver 
democracia no país. (...) O que sei é que nós trabalhadores temos que criar, talvez não um, mas vários partidos políticos que 
atendam aos reclamos das várias ideologias existentes dentro das empresas. (...) Eu acho que existem dezenas e centenas de 
líderes dentro das fábricas que poderiam liderar um partido em melhores condições que o Lula. O que eu acho é que eu 
participaria de um partido com o qual me afinasse ideologicamente... (Fragmentos de entrevista concedida a Eduardo 
Dantas e outros. Diário do Grande ABC, 23/07/78. In Lula: entrevistas e discursos, p. 128-131). 

sdr 02 

... Muita gente andou dizendo que as greves de Paulínia e do ABC, dias 6 e 7 passados, dividiram o movimento 
sindical. Acho que não. Os dirigentes sindicais simplesmente cumpriram o que suas categorias haviam decidido. Então os 
três movimentos, as greves de Paulínia, do ABC e do dia 21, serviram para dar uma nova qualidade à luta da classe 
trabalhadora. (...) Nessa greve ficou patenteado que houve uma perseguição aos sindicalistas do PT. (...)  Eu diria, então, que 
o governo tem alguns sindicatos na mira, e não é de hoje sua predisposição de aniquilar com a proposta do Partido dos 
Trabalhadores. (...) A greve geral, envolvendo todos os trabalhadores, inclusive os do campo, é um sonho. Para você parar o 
sistema produtivo do país é preciso escolher algumas categorias consideradas de peso, a nível nacional. Vamos começar a 
fazer opções e concentrar o trabalho nos setores importantes, como químicos, transportes, eletricidade etc. Greves como essas 
vão acontecer no Brasil, porque são inevitáveis. É do processo de desenvolvimento da classe trabalhadora. As minhas 
divergências com certos sindicalistas não são ideológicas, mas sim de prática sindical. (...) Essa greve do dia 21 provou que, 
na luta concreta, você une as forças mais divergentes. Quando se chega no arroz com feijão da peãozada, todos se unem e vão 
para luta... (Fragmentos de entrevista concedida à ISTOÉ, 03/08/1983, p. 18-20). 

sdr 03 

...Nosso Partido não vê, contudo, nenhuma possibilidade de êxito nessa luta, se a batalha da Constituição não for 
integralmente assumida pelo povo. Sem povo nas ruas e nas praças, exigindo seus direitos, nenhuma votação de plenário terá 
força para se impor ao sistema de privilégios, corrupção e prepotência que domina nosso país. (...) Eu gostaria apenas, 
porque já estou concluindo o meu tempo, de apresentar formalmente ao Presidente da Mesa alguns projetos de resolução 
                                                           
72 A representação do sujeito enunciador do DL através do “nós” e de “o Lula” é objeto de análise nas duas 
seções que se seguem. 
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preliminares para garantir a liberdade da soberania da Assembléia Nacional Constituinte, nos quais eu destaco, a revogação 
da Lei de Segurança Nacional, a revogação do estado de sítio e de emergência, o fim do poder do Presidente da República em 
editar decretos-lei e outros projetos de resolução que entrego às mãos de Sr. Presidente... (Fragmentos de pronunciamento 
realizado na Câmara dos Deputados, 04/02/1987, Anais, p. 49). 

sdr 04 

... depois de assistir as declarações do ministro Ricupero, eu quero conversar com o meu povo, citando uma 
passagem bíblica, quando Jesus disse: ”e concebeis a verdade e a verdade vos libertará”. Porque o que o ministro acaba de 
fazer é brincar com o sentimento de uma nação. E não é apenas a figura do ministro, é todo o aparelho do Estado, é a 
candidatura oficial e, sobretudo, a Rede Globo de televisão. Graças a Deus mentira tem perna curta e desta vez, ao contrário 
de 89, nós conseguimos descobrir as maracutaias 30 dias antes das eleições e não três anos depois. Eu quero construir um 
país aonde o meu povo nunca perca a esperança, aonde o meu povo tenha a certeza da estabilidade econômica, do fim da 
inflação, do emprego e do salário. Mas, sobretudo, o Brasil que nós queremos construir, o Brasil de nossos sonhos, tem que 
ser um Brasil com muita ética... (Fragmento de pronunciamento de Lula, 04/09/94, horário eleitoral gratuito/TV, 20h e 30 
min). 

sdr 05 

... Como você está percebendo, nosso país está passando por momentos difíceis e como qualquer brasileiro eu sinto 
um aperto no coração ao ver que é nas costas do povo que o governo quer jogar o peso da sua incompetência. A crise atinge 
nosso país porque esse governo não soube proteger o povo, governou para os ricos e para os agiotas internacionais. Nós 
vivemos num país extraordinário, nosso povo é forte, cheio de vontade de crescer e produzir riquezas. Toda vez que um 
governo teve vontade política este país cresceu. (...) Como presidente da República, vou constituir um novo governo, capaz 
de conduzir a nação neste momento difícil, defendendo com unhas e dentes os interesses do nosso povo. Quando a força de 
um governo vem do seu compromisso com a maioria, nenhum sonho é impossível. Vamos erguer a cabeça e caminhar juntos. 
Só assim vamos criar empregos, distribuir terras, produzir alimentos, defender o nosso mercado interno e construir uma 
nação onde todos tenham orgulho de ser brasileiros... (Horário eleitoral gratuito, 05/09/1998). 

 

As sdr(s) acima permitem compreender que o funcionamento discursivo do “eu” no DL 

evidencia a ilusão subjetiva do sujeito. O que estou entendendo como sendo a ilusão subjetiva 

do “eu” tem a ver com os “esquecimentos” tratados por Pêcheux (1990(a)) e também com o 

que escreve Sercovich (1977:38). Segundo este último, um dos efeitos do imaginário é a 

ilusão da autoria que consiste na certeza do sujeito de ele ser o produtor autônomo e 

autodeterminado de seu discurso, ignorando, assim, as relações de determinação do mesmo. 

Essa ilusão subjetiva pode ser compreendida a partir das sdr(s) apresentadas neste 

recorte. Nelas, observa-se que, no DL, há passagens em que o sujeito enunciador se 

representa, enunciando na ilusão necessária de não ser afetado nem pela FD em que está 

inscrito, nem pelo inconsciente. Notem-se fragmentos das sdr(s) do recorte: 

sdr 01 - ... Eu acho que democracia é realmente você respeitar as decisões da maioria. (...) eu acho que os 
assalariados desta terra são maioria. E não vejo por que esta maioria deva submeter-se aos desejos de uma minoria. (...) eu 
acho é que tem coisa muito mais grave para a classe trabalhadora que ninguém nunca falou ao longo dos anos; (...) O que sei 
é que nós trabalhadores temos que criar, talvez não um, mas vários partidos políticos (...). Eu acho que existem dezenas e 
centenas de líderes dentro das fábricas que poderiam liderar um partido (...). O que eu acho é que eu participaria de um 
partido com o qual me afinasse ideologicamente... 

            sdr 02 - ... Muita gente andou dizendo que as greves de Paulínia e do ABC, dias 6 e 7 passados, dividiram o 
movimento sindical. Acho que não. Os dirigentes sindicais simplesmente cumpriram o que suas categorias haviam decidido 
(...). Eu diria, então, que o governo tem alguns sindicatos na mira, (...). As minhas divergências com certos sindicalistas não 
são ideológicas, mas sim de prática sindical... 

sdr 03 - ... Eu gostaria apenas, porque já estou concluindo o meu tempo, de apresentar formalmente ao Presidente 
da Mesa alguns projetos de resolução preliminares para garantir a liberdade da soberania da Assembléia Nacional 
Constituinte, nos quais eu destaco, a revogação da Lei de Segurança Nacional, (...) entrego às mãos de Sr. Presidente... 

sdr 04 - ... depois de assistir as declarações do ministro Ricupero, eu quero conversar com o meu povo, (...) Eu 
quero construir um país aonde o meu povo nunca perca a esperança, aonde o meu povo tenha a certeza da estabilidade 
econômica... 
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sdr 05 - ...  como qualquer brasileiro eu sinto um aperto no coração ao ver que é nas costas do povo que o governo 
quer jogar o peso da sua incompetência. (...) como presidente da República, vou constituir um novo governo, capaz de 
conduzir a nação neste momento difícil,... 

 

Para melhor compreender o funcionamento discursivo acima, retomo a questão dos 

esquecimentos nº1 e nº2, anteriormente referenciados, pois entendo que um funcionamento 

discursivo dessa natureza atesta o escrito por Pêcheux (1988:170) no sentido de que, devido 

ao fato de que o indivíduo é “sempre-já” sujeito, esquece das determinações que o colocaram 

no lugar que ele ocupa (na FD em que está inscrito). Na verdade, ele “sempre-já” se 

esqueceu das determinações que o constituem como tal – o sujeito é afetado, mas acredita ser 

fonte e senhor de seu dizer. 

Parafraseando Pêcheux (1988:153-73), destaco que a relação entre o esquecimento nº1 e 

o esquecimento nº2 remete à condição de existência (não-subjetiva) da ilusão subjetiva e às 

formas subjetivas de sua realização; no caso em análise, liga-se à questão da representação do 

sujeito enunciador do DL que, ao se representar através do “eu”, produz um efeito de sentido 

como se ele não fosse afetado pelo esquecimento nº1, pois enuncia com essa ilusão que o 

sujeito-falante tem de “eu sei o que eu digo”, eu sei o que acho, o que penso, ou seja, como se 

fosse possível mover-se apenas na ordem do esquecimento nº 2. Pêcheux (op. cit.) escreve que 

ao empregar expressões como “eu poderia”, “estou determinado a”(...), estamos designando 

o setor subjetivo das virtualidades, das finalidades, das intenções, das reticências, das 

recusas, etc. e o que esse setor encobre só é possível mostrar a partir de Freud. 

 Diante do afirmado acima, pode-se compreender que essa ilusão de subjetividade é da 

ordem do inconsciente porque atravessada pela projeção imaginária que o sujeito enunciador 

tem do lugar social em que se inscreve. Orlandi (1993(b):142) enfatiza que essa ilusão 

necessária funciona como um mecanismo imaginário que coloca na boca do sujeito as suas 

próprias palavras e lhe dá o sabor delas serem dele e não de outrem. Segundo a autora (op. 

cit.), essa ilusão é a condição de unidade e de subjetivação sem a qual o sujeito não é sujeito 

de linguagem na plena contradição do que é sê-lo: ser o agente de e assujeitar-se a. 

No funcionamento discursivo ora em análise, o sujeito enunciador do DL, ao apresentar-

se como uno, enuncia como se fosse possível movimentar-se apenas na zona do dizível, do 

repetível, do formulável na FD e/ou na posição-sujeito em que está inscrito; zona em que o 

sujeito pode penetrar conscientemente - esta é a zona dos processos de enunciação e se 

caracteriza por um funcionamento do tipo pré-consciente/consciente. Nela, o sujeito-falante 

buasca, no interior da FD (no sistema de enunciados), um enunciado dizível, com o qual 



 183

estrutura a seqüência discursiva. É neste espaço que se ampara a “liberdade” do sujeito-

falante (Pêcheux e Fuchs,1990:176-77). 

Em AD, essa ‘liberdade’ do sujeito fica restringida, pois não há lugar para um sujeito 

pleno, uno: o sujeito é descentrado - não é fonte nem responsável pelo sentido que produz, é 

apenas parte desse processo; é ele mais o outro, mais o inconsciente, ou seja, o sujeito não é 

“senhor“ de sua fala nem dotado de intenções; ao contrário, é concebido como social e 

historicamente determinado e se produz como efeito-sujeito, uma vez que se identifica com a 

forma-sujeito, mas não a preenche.  Isso significa que o sujeito não decide livremente seu 

discurso. O que ocorre é que por não ter consciência de seu assujeitamento, mantém 

fortemente arraigada a ilusão de ser plenamente responsável por seu discurso 

(Indursky,1997:27-28). 

Orlandi (1993(b):98) escreve que o esquecimento nº2 produz, no sujeito, a impressão de 

realidade do pensamento (ilusão referencial) - impressão de que aquilo que ele diz só pode ser 

aquilo. No caso em análise, o fato de o sujeito enunciador do discurso não ter consciência 

desse assujeitamento, o leva a “esquecer” que a FD com a qual ele se identifica é fortemente 

marcada por relações de poder que, ao longo do DL, afetam sua forma de enunciar. Não há 

como esse sujeito enunciar fora dessas relações, a não ser na ilusão da plenitude do sujeito. 

Observe-se como o sujeito enunciador do DL “esquece” sua determinação histórica: 

sdr 01- ... eu acho que os assalariados desta terra são maioria. E não vejo por que esta maioria deva submeter-se aos 
desejos de uma minoria. (...) eu acho é que tem coisa muito mais grave para a classe trabalhadora que ninguém nunca falou 
ao longo dos anos; não é que não falou agora, após a Revolução; não se falou em 56, não se falou em 43...  

sdr 02 - ... As minhas divergências com certos sindicalistas não são ideológicas, mas sim de prática sindical...  

sdr 03 - ... apresentar formalmente ao Presidente da Mesa alguns projetos de resolução preliminares para garantir a 
liberdade da soberania da Assembléia Nacional Constituinte, nos quais eu destaco, a revogação da Lei de Segurança 
Nacional, a revogação do estado de sítio e de emergência, o fim do poder do Presidente da República em editar decretos-lei e 
outros projetos de resolução... 

sdr 04 - ... conversar com o meu povo,... um país aonde o meu povo nunca perca a esperança, aonde o meu povo 
tenha...  

sdr 05 - ... Como presidente da República, vou constituir um novo governo, capaz de conduzir a nação neste 
momento difícil, defendendo com unhas e dentes os interesses do nosso povo. Quando a força de um governo vem do seu 
compromisso com a maioria, nenhum sonho é impossível. Vamos erguer a cabeça e caminhar juntos. Só assim vamos criar 
empregos, distribuir terras, produzir alimentos, defender o nosso mercado interno e construir uma nação onde todos tenham 
orgulho de ser brasileiros... 

 

Se retomadas as condições de produção do discurso, é possível compreender que, 

quando das ocorrências acima, o que está em jogo não é o sujeito empírico, e sim a posição de 

sujeito a partir da qual esse sujeito enuncia. Através do fragmento da sdr 01, é possível 

perceber que o sujeito enunciador do DL está exercendo a função enunciativa de porta-voz da 

classe trabalhadora, no sentido de explicitar suas demandas. Como, então, compreender sua 
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representação através do “eu” a não ser tomando-a como uma ilusão do sujeito de ser fonte de 

seu dizer? No caso da sdr 02, ...as minhas divergências... não são divergências de um sujeito 

empírico, e sim de um segmento significativo de trabalhadores que enuncia ou poderia 

enunciar a partir da mesma posição-sujeito em que está inscrito o sujeito enunciador do DL. 

Efeitos semelhantes podem ser produzidos a partir do funcionamento discursivo da sdr 03 (... 

eu destaco...) - o sujeito “esquece” que os projetos de resolução que está apresentando são 

representativos do partido que ele representa; um outro efeito dessa ilusão de subjetividade 

idealista do sujeito enunciador é produzido pela inserção do discurso bíblico, a partir do qual 

o sujeito enunciador se coloca como se estivesse no lugar de um “messias”, enunciando para o 

seu povo; já na sdr 05 (...vou constituir...), não leva em conta que sua candidatura à 

Presidência da República é sustentada por uma ampla coligação de partidos políticos. Esse 

sujeito, na ilusão de ser fonte de seu dizer, enuncia marcado pelo que Pêcheux (1988:154) 

denomina como sendo o “teatro da consciência” (eu sinto.., eu vou...); nesse esquecimento 

necessário, o sujeito enunciador do DL enuncia como se fosse possível desconsiderar a 

posição-sujeito e a FD em que está inscrito, bem como os demais segmentos políticos que 

compõem a Frente Brasil Popular (FBP). Funcionamentos discursivos dessa natureza 

possibilitam compreender justamente isto - a ilusão do sujeito que pensa que domina o que 

diz, mas que, de fato, é determinado, sem se dar conta, a dizer o que seu lugar na formação 

social impõe que seja dito (Indursky: 1998:11).  

Diante das considerações até aqui postas, o que a análise deste recorte discursivo 

permite compreender é que o sujeito enunciador do DL, embora, em várias ocorrências, 

represente-se em primeira pessoa, não pode ser considerado uno, como se fosse um “eu” dono 

de seu dizer. Ao contrário, é um sujeito disperso que aí enuncia - o “eu” coexiste com um 

“nós” social e historicamente determinado. Ou seja, o “eu” divide espaço com um “nós”: um 

nós, trabalhadores (sdr 01); um nós, dirigentes sindicais (sdr 02); um nós, petistas (sdr 03); 

um nós, Frente Brasil Popular (sdr 04); um nós, brasileiros (sdr 05). Observe-se que, em 

nenhuma das seqüências discursivas, esse sujeito enuncia apenas a partir do “eu”. Este sempre 

coexiste com um “nós” e, em alguns casos, com “o Lula”. Observem-se fragmentos das sdr(s) 

do recorte discursivo em análise que evidenciam a dispersão do sujeito enunciador do DL em 

diferentes formas de representação: 

sdr 01 -  ...a democracia que nós trabalhadores queremos... nós realmente participemos... (...) Eu acho que...(...) eu 
acho que...(...) E não vejo por que... (...) Eu acho é que... (...) O que sei é que nós trabalhadores temos...(...) Eu acho 
que...(...) melhores condições do que o Lula. O que eu acho é que eu participaria de um partido com o qual eu me 
afinasse...  

sdr 02 - ...Acho que não...(...) Eu diria... (...) Vamos começar a fazer...(...) As minhas divergências...  
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sdr 03 -  ... Nosso partido... (...) nosso país. (...) Eu gostaria apenas...porque já estou concluindo o meu tempo... (...) 
eu destaco...(...) entrego... 

sdr 04 -  ... e desta vez, ao contrário de 89, nós conseguimos descobrir as maracutaias 30 dias antes das eleições e não 
três anos depois. ... o Brasil que nós queremos construir, o Brasil de nossos sonhos (...). Uma coisa simbólica para nós é... 
(...) quero dizer que não acredito...(...) O que nós queremos...(...) nós vamos atacar. Precisamos...(...) O projeto que 
entregamos....(...) temos que...  

.sdr 05 - .. nosso país... (...) eu sinto... (...) Nós vivemos... (...) nosso povo... (...) vou constituir...(...) 
Vamos...vamos... 

O funcionamento discursivo acima aponta para o que estou tratando como sendo uma 

forma de representação dispersa do sujeito enunciador do DL. Tal funcionamento revela um 

sujeito enunciador que, na ilusão necessária de ser fonte do seu dizer, se apresenta como 

sendo dotado de intenção, mas os efeitos de sentido que o referido funcionamento produz são 

os de um sujeito descentrado por não ser “dono” de seu dizer e disperso em diferentes formas 

de representação. É por isso que, em AD, a questão do ‘sujeito da enunciação’ só pode ser 

posta em termos da ilusão do ‘ego-eu’, pois é produzida pela ignorância das causas que nos 

determinam (Pêcheux,1990(b):314). 

Encerrando esta seção, registro que enunciar através do “eu” também é da ordem do 

imaginário, este entendido como uma dimensão da prática social (Sercovich,1977:43) que se 

revela através do gesto interpretativo do sujeito enunciador, inscrito em uma filiação 

histórico-social.  No caso em análise, o “eu” funciona como um dos modos de enunciar, 

através do qual o sujeito enunciador do DL “movimenta-se” no discurso a partir do 

imaginário que ele “constrói” em relação às diferentes situações em que é levado a enunciar 

(trabalhador, dirigente sindical, dirigente partidário, candidato, dentre outros), mas sempre 

dividindo espaço com o “nós”. Assim, esse sujeito, na ilusão necessária de ser fonte do que 

diz, até pode enunciar com uma certa intenção, só que não tem controle sobre os efeitos de 

sentido produzidos, ou seja, não tem controle do lugar do batimento (do encontro) das 

posições imaginárias do sujeito enunciador com a(s) do(s) interlocutor(es), momento em que 

o efeito de sentido se produz. 

O efeito de sentido que se produz não é o de um “eu” monolítico, e sim o de um sujeito 

que se dispersa em diferentes formas de representação. Reitero, então, que, na esfera pública, 

o que conta é o político, entendido como relações de força que se instauram na cena 

discursiva de interlocução. E esse político marca-se com maior ênfase quando o sujeito 

enunciador representa-se através do “nós”, ou seja, é em nome do “nós” que se estabelecem as 

correlações de força próprias do político. Por isso, na seção que se segue, analiso a 

representação do político através da forma pronominal “nós”. 
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Seção II – O “nós” no DL 

 

A análise realizada na seção anterior aponta para o fato de que, embora o sujeito 

enunciador do DL se represente através de diferentes formas pronominais, uma das mais 

recorrentes é o “nós”, daí meu interesse em compreender, nesta seção, as especificidades do 

funcionamento discursivo do “nós”, em especial, quando esse sujeito, a partir do lugar da 

liderança, enuncia para sujeitos inscritos na mesma FD em que está inscrito; e, quando esse 

sujeito, investido da função enunciativa de porta-voz, enuncia, para a exterioridade da FD, em 

nome da posição-sujeito e/ou da FD em que ele está inscrito. Também me interessa 

compreender como discursivamente funciona o “nós” quando o sujeito enunciador do DL 

enuncia como candidato da Frente Brasil Popular (FBP). Para tanto, a partir dos principais 

referentes discursivos que preenchem a forma pronominal “nós”, apresento, nos três recortes 

discursivos desta seção, seqüências discursivas de referência nas quais o sujeito enuncia: no 

primeiro deles, para o interior da posição-sujeito e/ou da FD em que está inscrito; no 

segundo, enuncia em nome da posição-sujeito e/ou da FD representada; e, no terceiro, enuncia 

como candidato da Frente Brasil Popular; busco, enfim, compreender que(ais) efeitos de 

sentido esses diferentes funcionamentos discursivos provocam.  

Iniciando a seção, trato do “nós” no sistema pronominal; o objetivo é entender como a 

forma pronominal “nós” vem sendo considerada no âmbito dos estudos gramaticais, 

lingüísticos e discursivos. Seguindo-se a isso, apresento a análise que pode ser acompanhada 

através dos três recortes discursivos recém referidos. O primeiro deles trata do “nós da 

liderança”; o segundo do “nós do porta-voz”. Este recorte, dadas às especificidades da análise, 

é apresentado através de dois blocos discursivos: no primeiro bloco, analiso o “nós” do porta-

voz sindical e, no segundo, o “nós” do porta-voz do PT; no terceiro recorte discursivo, analiso 

o “nós” do candidato da FBP. Em cada um dos recortes, são apresentadas seqüências 

discursivas de referência que levam em conta quatro referentes discursivos altamente 

recorrentes no preenchimento do “nós” no DL, no espaço-tempo em análise: trabalhadores, 

dirigentes sindicais, petistas, componentes da Frente Brasil Popular. Registro que, para efeitos 

de análise, a referida representação inclui as formas: “nós”, “nos”, “nosso(a)”, a desinência 

verbal da primeira pessoa do plural e, nos casos em que substituir o “nós”, a locução 

pronominal “a gente”. 
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Sobre o “nós” no sistema pronominal 

 

Referindo-se ao uso do “eu” e do “nós”, Said Ali (1964:93-94), na Gramática Histórica 

da Língua Portuguesa (1921), registra que o “eu” representa o indivíduo que fala e o seu 

plural “nós” significa esta mesma pessoa associada a outra ou outras: eu+tu; eu+ele; eu+vós, 

etc. Segundo esse autor, o “nós” emprega-se em duas situações diametralmente opostas: em 

boca de rei ou prelado é plural majestático, mas, saído da boca de um escritor, “nós” parece 

sinal de modéstia. 

Já Jespersen (1975), nos capítulos XIV e XVI de sua Gramática Filosófica (1924), 

apresenta o plural de aproximação como aquele em que vários objetos ou indivíduos são 

incluídos em uma mesma forma, apesar de não pertencerem exatamente ao mesmo tipo. Cita 

o “nós” como sendo o exemplo mais importante desse tipo de plural; “nós” significa eu + um 

ou vários que não são eu. A definição da primeira pessoa implica que somente se pode pensá-

la no singular, já que se refere ao falante em um momento concreto. Inclusive, escreve ele, 

quando um grupo de indivíduos, para a pergunta: “Quem se unirá a mim?”, respondem: 

“todos nós”, na boca de cada falante, não significa outra coisa que EU e (suponho) todos os 

demais (op. cit., p.225) - o “nós” é, em realidade, “eu mais alguém ou alguns outros”. 

Registra o autor (op. cit.) que a palavra “nós”, por essência, é vaga e não dá indicação 

sobre a quem o falante quer incluir além de a si mesmo. Por isso, muitas vezes, a 

complementação - nós, os médicos; nós, os cidadãos, etc. E mais: talvez seja por isso que um 

grande número de línguas estabelece uma distinção entre um plural “exclusivo” e outro 

“inclusivo”. Além disso, escreve o autor que quando uma pessoa fala de si mesma em 

primeira pessoa do plural, em certos casos, pode dever-se à modéstia que lhe impede impor-se 

a seus ouvintes ou leitores; esconde, assim, sua própria opinião ou ação por trás da dos outros. 

Porém, na prática, também pode dever-se com maior freqüência, inclusive, a um sentido de 

superioridade, como no plural de majestade (op. cit., p.225-27). Com uma perspectiva 

semelhante, Bechara (2001:164), ao tratar dos pronomes pessoais, na esteira de Benveniste, 

escreve que os mesmos não seguem os processos ordinários de pluralização; registra que o 

plural “nós” indica “eu” mais outra ou outras pessoas, o não “eu” mais “eu”. 

Saindo do âmbito das gramáticas, é Benveniste (1991:277) que, na perspectiva de uma 

teoria enunciativa, apresenta os pronomes como fatos de linguagem e afirma que os mesmos 

não constituem uma classe unitária, mas espécies diferentes segundo o modo de linguagem do 
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qual são signos. Segundo esse autor, nos pronomes pessoais, a passagem do singular para o 

plural não implica apenas uma pluralização. Na grande maioria das línguas, o plural 

pronominal não coincide com o plural nominal. A unicidade e subjetividade inerentes a “eu” 

contradizem a possibilidade de uma pluralização. Se não pode haver vários “eu” concebidos 

pelo próprio “eu” que fala, é porque “nós” não é uma multiplicação de objetos idênticos, mas 

uma junção entre o “eu” e o “não-eu”, seja qual for o conteúdo desse “não-eu”. Essa junção 

forma uma totalidade nova e de um tipo totalmente particular, no qual os componentes não se 

equivalem: em “nós”, é sempre “eu” que predomina, uma vez que só há “nós” a partir do “eu” 

e esse “eu” sujeita o elemento “não-eu” pela sua qualidade transcendente. A presença do “eu” 

é constitutiva de “nós” (op. cit., p.255-56). Conforme o referenciado mais acima, acredito que 

seja a essa passagem que Bechara (2001) tenha recorrido. 

Importa notar a distinção, feita por Benveniste, entre as categorias “inclusivo/exclusivo” 

pelo prisma das relações de pessoa. O plural exclusivo (eu + eles) consiste em uma junção das 

duas formas que se opõem como pessoal e não pessoal em virtude da “correlação de pessoa”. 

Ao contrário, a forma inclusiva (eu + vós) efetua a junção das pessoas entre as quais existe a 

“correlação de subjetividade”. No “nós” inclusivo, que se opõe a “ele, eles”, é “tu” que 

sobressai;  em “nós” exclusivo, que se opõe a “tu, vós”, é o “eu” que é sublinhado (op. cit., 

p.257). Nessa passagem, se pode perceber a forte filiação de Benveniste à gramática filosófica 

de Jespersen. 

Benveniste (op.cit.) salienta que o “nós” difere de uma junção de elementos definíveis; 

a predominância de “eu” é aí muito forte, a tal ponto que, em certas condições, esse plural 

pode substituir o singular. A razão está em que “nós” não é um “eu” quantificado ou 

multiplicado, é um “eu” dilatado além da pessoa estrita, ao mesmo tempo acrescido e de 

contornos vagos. Daí vem, fora do plural ordinário, dois empregos opostos, não 

contraditórios: de um lado, o “eu” se amplifica por meio de um “nós” numa pessoa mais 

maciça, mais solene e menos definida: é o nós de majestade. De outro lado, o emprego de 

“nós” atenua a afirmação muito marcada de “eu” numa expressão mais ampla e difusa: é o 

“nós” de autor ou de orador - o nós de modéstia, embora ele não o nomeie assim. De modo 

geral, a pessoa verbal no plural exprime uma pessoa amplificada e difusa. O “nós” anexa ao 

“eu” uma globalidade indistinta de outras pessoas (op. cit., p.258). 

Também em uma perspectiva enunciativa, Guimarães (1989:51-52) registra que são 

tradicionais, em português, enunciações que contêm “nós” como forma de distanciamento do 

locutor (do eu). É o caso do “nós” do discurso científico que se constrói na primeira pessoa do 
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plural. Neste caso, poder-se-ia dizer que, por esse processo, o locutor representaria um 

enunciador universal, no sentido de que esse enunciador se representa e é representado como 

se pudesse ser todos ou qualquer um; o enunciador universal distancia-se, no entanto, dos 

chamados plural de modéstia ou plural majestático, nos quais o “nós” é um substituto do eu 

para referir o locutor. Em texto distinto (2002) esse autor, embora ancorado em uma 

perspectiva enunciativa, diferentemente de Benveniste, filia-se a uma semântica do 

acontecimento, levando em conta a história e entendendo que há uma passagem do enunciado 

para o texto, para o acontecimento, que não é segmental (op.cit., p.7). É através do estudo da 

enunciação, para ele, acontecimento do dizer, que se produz a relação de sentido. Os estudos 

desse autor aproximam-se da perspectiva teórica da AD, na qual para que o “nós” produza 

sentido é preciso levar em conta o interdiscurso, constitutivo do dizer. 

No âmbito do discurso, Geffroy (1985), ao tratar do uso do “nós”, escreve que essa 

forma pronominal equivale a “eu” mais “outra(s) pessoa(s)” e é, em uma única sílaba, auto 

e hetero designativo; “nós” é a primeira encarnação do “mais de um”. Elemento não apenas 

lingüístico, “nós” tem, com freqüência, o papel de um “locutor coletivo”, embora suas 

funções nem sempre se limitem àquelas do dizer. Essa é uma forma pronominal rica em 

potencialidades dialógicas e a análise de seu funcionamento discursivo coloca duas questões 

centrais: quais pessoas o “nós” convoca para si e porquê? (op. cit., p.05-08). 

Geffroy (op. cit.) parte do princípio aceito/reconhecido de que a forma pronominal 

“nós” é o termo fundador do político - um coletivo idêntico quanto ao seu nome, variável 

quanto a seu conteúdo e suas funções; elemento de um sistema, ao mesmo tempo, ideológico e 

lingüístico, aquele da designação sócio-política (op.cit.,p.63). Portanto, escreve ela, a riqueza 

das potencialidades enunciativas do “nós” só pode ser definida por sua exterioridade, daí ser 

fundamental a inseparabilidade do enunciado e da enunciação. Para que se possa designar a 

referência ou auto-referência do “nós”, é necessário levar em conta os laços sociais, a 

constituição do sujeito falante em sujeito do discurso, enfim, a ideologia (op. cit., p. 89). 

Os estudos de Geffroy aproximam-se do tratamento que vem sendo dado ao 

funcionamento discursivo do “nós” em pesquisas que têm como suporte teórico a  Análise de 

Discurso com filiação em Pêcheux. Indursky (1997:66-76), ao tratar das diferentes 

representações do sujeito, escreve que o plural “nós”, em regra, expressa uma “pessoa” 

ampliada e ambígua e é essa ampliação do “eu” que possibilita ao enunciador integrar outros 

enunciadores a seu dizer. Essa autora, ao analisar o funcionamento do discurso presidencial 

dos militares da Terceira República Brasileira, entende que o “nós”, por designar conjuntos 
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lexicalmente não-nomeados, funciona como uma não-pessoa discursiva – na interlocução 

discursiva, a não-pessoa discursiva corresponde ao referente lexicalmente não especificado 

ao qual “eu” associa-se para constituir “nós”. 

Em texto distinto (2000 (b)), essa autora volta a tratar dessa questão, escrevendo que 

enunciar em “nós” de forma inclusiva é a melhor maneira de representação do sujeito 

político, na medida em que elege a si e a seus representados como aqueles que constituem a 

referência  desse “nós” (op. cit., p.23). 

Embora, no discurso em análise, o “nós” não funcione exatamente da mesma maneira 

como aquele analisado no discurso dos militares por Indursky (op.cit.), é, sem dúvida, 

também ele um “nós político”, ou seja, é um “nós” ampliado, representativo de distintos 

segmentos sociais inscritos na posição-sujeito a partir da qual o sujeito enunciador do DL 

enuncia, ao longo do espaço-tempo em análise. Registre-se que, no percurso da análise, 

raramente se encontra, nesse discurso, um “nós” de modéstia, e, mais raro, para não dizer 

inexistente, um “nós” de majestade. Outra particularidade do funcionamento discursivo do 

“nós” no DL é o fato de que essa forma de representação, por natureza ambígua, em grande 

número de ocorrências, é preenchida por uma complementação (Jespersen, 1975) que 

funciona como uma forma de aposto, isto é, o “nós”, não raras vezes, representa conjuntos 

nomeados. A ambigüidade do “nós” do DL é de outra ordem do que aquela do discurso 

analisado por Indursky (op.cit.). Ou seja, a ambigüidade do “nós” no DL é da ordem da 

inclusão ou não do sujeito enunciador do discurso ao referente discursivo por ele nomeado.  

Realizadas essas considerações iniciais, registro que o “nós”, no funcionamento do DL, 

representa diferentes segmentos sociais, mas que, nesta tese, dado ao fato de que o interesse 

não é esgotar a amplitude desta forma de representação do sujeito enunciador, e sim 

compreender como essa forma pronominal discursivamente funciona e produz sentido(s), 

trato apenas do “nós” quando tem, como referentes discursivos, os trabalhadores, os dirigentes 

sindicais, os dirigentes petistas/os petistas, os componentes da Frente Brasil Popular (FBP) 

que, no meu gesto interpretativo, no espaço-tempo em análise, são representativos do discurso 

como um todo. Os mesmos são apresentados no quadro que se segue. 

 Referente(s) discursivo(s) 

Nós 1 Trabalhadores (trabalhadores braçais, metalúrgicos em greve, classe trabalhadora...) 
Nós 2 Dirigentes sindicais 
Nós 3 PT/petistas (dirigentes petistas, militantes petistas, prefeitos petistas, deputados  

constituintes petistas...) 
Nós 4 Componentes da Frente Brasil Popular, futuro governo da FBP (1989/1994/1998)  
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Assim, meu objetivo, nesta seção, é procurar compreender como discursivamente 

funciona o “nós” da liderança, o “nós” do porta-voz e o “nós” do candidato no DL. Faço isso, 

a partir da análise de três recortes discursivos formados por seqüências discursivas de 

referência, representativas da construção discursiva dos referentes recorrentes na 

representação do sujeito enunciador, através do “nós” no funcionamento do DL73. No referido 

funcionamento discursivo, registra-se a coexistência do “nós” com a 3ª pessoa a qual é levada 

em conta quando da análise do presente recorte discursivo. A seguir, a apresentação do 

mesmo. 

 

Recorte discursivo I – O “nós” da liderança 

 

O processo discursivo em análise ocorre em distintas condições de produção, a partir 

das quais, durante o espaço-tempo delimitado para esta tese, seu sujeito enunciador estabelece 

a interlocução interna com outros sujeitos enunciadores, inscritos na mesma posição-sujeito 

e/ou FD em que ele está inscrito. O que estou denominando como interlocução interna refere-

se à cena de interlocução discursiva através da qual o sujeito enunciador do DL enuncia para 

seus pares, ou seja, a interlocução se dá a partir do interior da posição-sujeito e/ou da FD em 

que esse discurso está inscrito. É dessa posição-sujeito que o referido sujeito, ocupando o 

lugar da liderança, aponta para os saberes que, em sua projeção imaginária, devem 

preponderar/ser representativos nesta/desta região de saber. E, pelo fato de, no decorrer do 

processo discursivo em pauta, os saberes da posição-sujeito em que o DL está inscrito terem 

se imposto como dominantes no interior da FD, esse sujeito passa também a enunciar como 

líder da FD dos trabalhadores brasileiros. Volto a observar (ver 5º cap., seção III) que, em 

nenhum momento do processo discursivo em análise, esse sujeito se torna líder da posição-

sujeito divergente. O que ocorre é que a forma-sujeito da FD, embora fragmentada pelas 

diferentes posições-sujeito que nela se inscrevem, organiza os saberes das diferentes posições-

sujeito, dando-lhes, a partir dos saberes nela dominantes, um efeito de unidade discursiva. 

A partir do que estou denominando de lugar da liderança, registra-se, no DL, a 

ocorrência de um funcionamento discursivo em que o sujeito enunciador desse discurso, 
                                                           
73 Registro que, no funcionamento discursivo em análise, constatei que o “nós” também tem como referentes 
discursivos: povo brasileiro/brasileiros; deputados constituintes; o conjunto das oposições (quando da luta pelas 
“Diretas já”); homens e mulheres, dentre outros. Entretanto, como meu interesse maior é entender o 
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embora faça parte/pertença ao mesmo grupo social referenciado pelo “nós”, enuncia 

internamente para esse segmento como se estivesse fora dele; o referido funcionamento, ao 

estabelecer uma assimetria entre o “eu” e os demais participantes do “nós”, evidencia e 

consolida, discursivamente, o sujeito enunciador do DL na função enunciativa de líder dessa 

posição-sujeito. Saliento que esse lugar da liderança não está sendo tomado como algo da 

ordem da estrutura sindical e/ou partidária, e sim como construído no/pelo próprio 

funcionamento discursivo, tanto quando o DL reporta-se ao campo sindical como ao campo 

político partidário. Trata-se de uma função enunciativa do sujeito enunciador do DL que 

“fala”, de uma das posições-sujeito inscritas na FD dos trabalhadores brasileiros, para seus 

pares, inscritos na mesma posição-sujeito a partir da qual ele enuncia. Tendo como objetivo 

compreender como o DL funciona e como produz sentidos quando seu sujeito enunciador 

estabelece essa interlocução, apresento este recorte discursivo constituído de quatro 

seqüências discursivas de referência, representativas desse funcionamento discursivo. Nelas, 

metodologicamente, negrito e numero as ocorrências do “nós” que têm a ver com os 

referentes discursivos anteriormente citados como sendo os mais recorrentes no referido 

discurso. 

sdr 01 

...Cabe a nós (1) trabalhadores, mudar as regras do jogo e em vez de sermos mandados(2) como somos(3) hoje, 
passarmos(4) a mandar nesta terra. É chegado o momento companheiros, é chegado o momento de olharmos(5) para a 
frente e vermos(6) o que está acontecendo nesta terra. (...) a proletarização do trabalhador brasileiro, a proletarização  de 
todos os assalariados, o estágio de miséria a que o governo levou a todos aqueles que vivem de salário, fez com que neste 
campo, no dia 1º de maio de 1979, nós vivêssemos(7) o momento maior da classe trabalhadora brasileira. (...) o grau de 
miséria que atingiu o trabalhador é tanto, que nós temos(8) que gritar alto e bom som, para que não fiquemos(9) apenas 
pedindo o direito de greve, mas façamos(10) a greve. Para que não fiquemos(11) pedindo liberdade e autonomia sindical, 
mas conquistemos(12) a liberdade e a autonomia sindical. (...) E os trabalhadores metalúrgicos do ABC sabem que nós 
demos(13) uma trégua até o dia 13. Domingo, dia 13, nós temos(14) uma assembléia e queremos(15) ter aqui no campo o 
mesmo total de gente que tem hoje (...) companheiros, eu gostaria de pedir ao trabalhador, de dizer a todos os trabalhadores 
de todas as categorias que, no momento certo, no momento em que o patrão negar as suas reivindicações, a única arma que o 
trabalhador tem é parar as máquinas... (Fragmentos do pronunciamento proferido em 01/05/79 – Estádio da Vila Euclides. In 
Lula: entrevistas e discursos, p. 322-24). 

sdr 02 

... Companheiros: eu acho que está provada uma coisa. Primeiro, que se duvidava que os trabalhadores entrassem em 
greve e estão aqui os trabalhadores e estão lá as empresas vazias, com as máquinas enferrujando. Segundo, que se duvidava 
que nós fôssemos(16) capazes de fazer uma greve sem piquetes, e aqui estão vocês dando uma demonstração de que o nível 
de consciência dos trabalhadores de Diadema e São Bernardo do Campo é tão grande que hoje nós paramos(17) 90% dos 
trabalhadores sem que houvesse piquetes. (...) Agora eu volto a repetir aquilo que eu disse domingo: nenhum de nós(18) tem 
que estar preocupado se os patrões estão negociando ou não. Nós estamos(19) com as máquinas paradas. Na hora que os 
empresários quiserem conversar, estaremos(20) à disposição para conversar, mas não vamos(21) procurar patrão para 
conversar. Eles é que têm de procurar a gente(22)... (Fragmentos do pronunciamento proferido em 02/04/80, Estádio da Vila 
Euclides. In Lula: entrevistas e discursos, p. 385-88). 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
funcionamento discursivo do “nós” da liderança, do “nós” do porta-voz e do “nós” do candidato, não é a 
totalidade dos referentes discursivos do “nós” no  DL que está em análise nesta tese.  
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sdr 03 

... No dia em que o PT esquecer a nucleação como fator determinante de sua sobrevivência, ele se acaba enquanto 
partido político. A questão do núcleo é tão importante que, se nós não levarmos(23) muito a sério, a gente descaracteriza a 
proposta do partido. Quer dizer: o PT não pode discutir política apenas de quatro em quatro anos, nas épocas de eleições. Isso 
qualquer partido faz. Quando o PT discutiu a questão da nucleação, entendeu que ela era – e é – importante por vários fatores, 
inclusive o eleitoral. Mas, existem outros fatores prioritários além da questão eleitoral. Por exemplo: onde é que o cidadão vai 
discutir política se ele não tiver o núcleo de sua categoria, do local de trabalho, do bairro onde ele mora? (...) a questão do 
núcleo era para fazer com que o partido fosse até às pessoas e não ficar esperando que as pessoas viessem ao partido. (...) E 
onde está o povo? O povo está no local de trabalho, no local de moradia. Então é preciso que se crie a nucleação. Ela é a 
única forma que você tem de fazer com que o cidadão comum, a dona de casa, o companheiro estudante, possam fazer 
política, possam militar, possam discutir seus problemas diários, os problemas nacionais e até os problemas internacionais. 
Eu acho que é a única forma que o PT tem de se contrapor ao poder econômico na época das eleições. (...) Precisamos(24) 
encarar o núcleo com essa seriedade ou seremos(25) um partido igual a tantos outros que já foram criados neste país e que 
não deram em nada, porque na hora em que veio o golpe militar, acabou tudo...  (Jornal  do PT / RS., Ano II, n° 11, abril e 
maio 1986).  

 

sdr 04 

... Este ato deve ser dedicado a algumas coisas mais importantes. Nós não poderíamos(26) nesta noite de hoje 
fazermos(27) este ato, este sexto encontro do PT, sem que a gente(28) assumisse aqui a responsabilidade de que nós(29), 
nós(30) do Partido dos Trabalhadores, nós(31) do PV, do PSB e do PC do B, nós(32) dos partidos que compreendem a 
Frente Brasil Popular, se ganharmos(33) estas eleições, vamos exigir(34) do governo americano que leve embora o 
embaixador que ele aqui colocou, porque é responsável, junto com outros, pela tortura existente neste país. (...) Esta noite de 
hoje não é uma noite comum. É uma noite que nós precisamos (35) marcar na nossa(36) vida. Eu gostaria de dedicar esta 
noite, este lançamento da minha candidatura, não à vocês que estão vivos aqui junto comigo, ainda temos(37) muita coisa 
para enfrentar. Eu queria dedicar este lançamento àqueles que não puderam estar junto com a gente(38). Eu gostaria de 
dedicar este lançamento da minha candidatura a companheiros como Carlos Maringuela, como Lamarca, que não puderam 
estar juntos aqui nesta noite hoje. Nós, que estamos aqui, podemos (39) viver este momento extraordinário, sabemos (40) 
perfeitamente bem que a conquista do governo brasileiro pela Frente Brasil Popular significa rompimentos de algumas 
relações já viciadas no mundo político internacional. Significa que em primeiro lugar o governo da Frente Brasil Popular, que 
o governo do Partido dos Trabalhadores vai imprimir uma política de respeito à autodeterminação dos povos. (..) Nós(41) 
enquanto cidadãos de esquerda, nós(42), enquanto pessoas comprometidas com a luta deste povo, temos(43) que assumir a 
responsabilidade, temos(44) que assumir a tarefa, temos(45) que assumir o compromisso de não permitir que mais uma vez o 
nosso povo receba as informações inadequadas para poder reagir politicamente. (...) O que nós precisamos(46) estar atentos 
é que a classe dominante não nos(47) engole. Isto é a certeza que nós temos(48) que ter, é que a classe dominante não nos 
(49) engole. Não se trata de ser o Lula metalúrgico, não se trata de ser o Avelino camponês, ou o Celso Daniel economista, 
ou (...) a classe dominante não permite é que alguém comprometido com a classe trabalhadora chegue ao governo (...). Eles 
sabem perfeitamente bem que uma vitória da “Frente Brasil Popular” significa em primeiro lugar o rompimento do 
pagamento da divida externa, porque não vamos(50) matar nosso povo de fome para encher a barriga dos banqueiros norte-
americanos ou a barriga dos banqueiros europeus. (...) Mas a verdade nua e crua e que nós(51), enquanto partido político, 
enquanto “Frente”, enquanto coligação, temos(52) que assumir que a grande maioria do nosso povo ainda não foi anistiada. 
(...) A anistia para a classe trabalhadora brasileira só virá a acontecer a medida em que se conquista o direito de cada cidadão 
a adquirir o direito à escola, à educação, à saúde, ao salário, à sociedade justa e igualitária que é a força motora que move 
cabeça e o pensamento de cada um de vocês. (...) Nós não temos(53) que vacilar qual é o povo que está do nosso(54) lado, 
não. Nós não temos(55) que vacilar qual é o povo que está junto com a gente(56). Quem está junto com a gente(57) é um 
setor da classe média comprometido com a luta da classe trabalhadora. Quem está comprometido conosco(58) são setores até 
de pequenos empresários e microempresários comprometidos com a luta da classe trabalhadora. Mas, sobretudo, quem está 
comprometida com a gente(59) é a classe trabalhadora. Nós não poderemos(60) vacilar disso. Nós não poderemos(61) ir 
para a televisão com vacilações. Não poderemos(62) ir para os comícios com vacilação...  (Fragmentos do pronunciamento 
realizado no VI Encontro Nacional do Partido dos Trabalhadores, 18/06/1989). 

 

Para efeito de análise, contribui para a produção de sentido, mas não a garante, a 

reconstituição das condições de produção do discurso que permitem reativar, na memória 

discursiva, o fato de o sujeito enunciador, quando da enunciação das sdr(s) acima, ter sido o 

presidente do sindicato dos metalúrgicos do ABC paulista, o presidente do Partido dos 

Trabalhadores, o candidato da Frente Brasil Popular, respectivamente. Nas referidas sdr(s) são 

construídos os seguintes referentes discursivos: trabalhadores, metalúrgicos em greve, 

dirigentes sindicais, dirigentes do PT, componentes da Frente Brasil Popular; através das 
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mesmas, é possível apreender como discursivamente funciona a interlocução no DL quando 

seu sujeito enunciador enuncia do lugar da liderança. Entenda-se esse lugar como resultado 

da projeção imaginária desse sujeito que o levou a inscrever-se nesta posição-sujeito, a 

estabelecer a interlocução com seus pares e a enunciar para eles (trabalhadores metalúrgicos, 

trabalhadores em geral, dirigentes sindicais, dirigentes do PT, componentes da Frente Brasil 

Popular). 

No funcionamento discursivo das quatro sdr(s), o sujeito enunciador dispersa-se não só 

pelo fato de enunciar, nas mesmas condições de produção, representando-se de diferentes 

maneiras (“eu”, “nós”, “o Lula”), como pelo fato de, ao estabelecer a interlocução com seus 

pares, representar-se no discurso, ora de forma simétrica (eu+vocês), incluindo-se aos 

segmentos sociais que o “nós” refere, ora de forma assimétrica (eu e vocês), enunciando como 

se não pertencesse aos segmentos sociais que o “nós” refere. Observe-se: 

- na sdr 01, enuncia ora como trabalhador (“eu”+”vocês”- ocorrências 01 a 12), ora 

como dirigente sindical (“eu” e “vocês”- ocorrências13 a 15); 

- na sdr 02, enuncia ora como dirigente sindical (“eu” e “vocês”- ocorrências 16 e 17 e 

20 a 22), ora como trabalhador (“eu”+”vocês”- ocorrências18 e 19); 

- na sdr 03, embora enuncie como dirigente petista (“eu”+”vocês”), em várias 

ocorrências, refere-se ao PT (3ª pessoa do singular) como se estivesse fora dele; 

- na sdr 04, embora a representação desse sujeito, através do “nós”, seja simétrica, a 

mesma se torna complexa pela diversidade de referentes discursivos que o “nós” abarca; 

observe-se que o sujeito enunciador do DL ora enuncia como dirigente petista (“eu”+”vocês” 

- ocorrências 26 a 29 e 51 ), ora como uma das pessoas presentes ao encontro (“eu”+”vocês” - 

37 a 40), ora como cidadão de esquerda/pessoa comprometida com a luta do povo 

(“eu”+”vocês”- ocorrências 41 a 49), ora como componente da Frente Brasil Popular 

(“eu”+”vocês”- 30 a 36; 50; 52 a 62).  

Observem-se fragmentos das sdr(s) do recorte em análise que permitem entender que o 

sujeito enunciador do DL, afetado pela ideologia e atravessado pelo inconsciente, nas 

representações em que se inclui aos referentes discursivos que o “nós” nomeia, estabelece 

essa relação de simetria entre o “eu” e o “vocês”:  

sdr 01 - ...Cabe a nós (1) trabalhadores, mudar as regras do jogo e em vez de sermos mandados (2) como somos (3) 
hoje, passarmos (4) a mandar nesta terra. É chegado o momento companheiros, é chegado o momento de olharmos (5) para 
a frente e vermos (6) o que está acontecendo nesta terra. (...) nós vivêssemos (7) o momento maior da classe trabalhadora 
brasileira. (...)  que nós temos (8) que gritar alto e bom som, para que não fiquemos (9) apenas pedindo o direito de greve, 
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mas façamos (10) a greve. Para que não fiquemos (11) pedindo liberdade e autonomia sindical, mas conquistemos (12) a 
liberdade e a autonomia sindical...(grifos meus) 

sdr 02 - ... nenhum de nós (18) tem que estar preocupado se os patrões estão negociando ou não. Nós estamos (19) 
com as máquinas paradas...(grifos meus) 

sdr 03 - ... A questão do núcleo é tão importante que se nós não levarmos (23) muito a sério, a gente descaracteriza a 
proposta do partido. (...) Precisamos (24) encarar o núcleo com essa seriedade ou seremos (25) um partido igual a tantos 
outros...(grifos meus) 

sdr 04 - ... Nós não poderíamos (26) nesta noite de hoje fazermos (27) este ato, este sexto encontro do PT, sem que a 
gente (28) assumisse aqui a responsabilidade de que nós (29), nós (30) do Partido dos Trabalhadores, nós (31) do PV, do 
PSB e do PC do B, nós (32) dos partidos que compreendem a Frente Brasil Popular, se ganharmos (33) estas eleições, 
vamos exigir (34) do governo americano que (...). (...) nós precisamos (35) marcar na nossa (36) vida. (...) ainda temos (37) 
muita coisa para enfrentar. (...) não puderam estar junto com a gente (38). (...) Nós, que estamos aqui, podemos (39) viver 
este momento extraordinário, sabemos (40) perfeitamente bem que (...). Nós (41) enquanto cidadãos de esquerda, nós (42), 
enquanto pessoas comprometidas com a luta deste povo, temos (43) que assumir a responsabilidade, temos (44) que assumir 
a tarefa, temos (45) que assumir o compromisso de  (...) O que nós precisamos(46) estar atentos é que a classe dominante 
não nos (47) engole. Isto é a certeza que nós temos (48) que ter, é que a classe dominante não nos (49) engole. (...) porque 
não vamos (50) matar nosso povo de fome (...) nós (51), enquanto partido político, enquanto “Frente”, enquanto coligação, 
temos (52) que assumir que a grande (...) Nós não temos (53) que vacilar qual é o povo que está do nosso (54) lado, não. Nós 
não temos (55) que vacilar qual é o povo que está junto com a gente (56). Quem está junto com a gente (57) é um setor da 
classe média (...) Quem está comprometido conosco (58) são setores (...) quem está comprometida com a gente (59) é a 
classe trabalhadora. Nós não poderemos (60) vacilar disso. Nós não poderemos (61) ir para a televisão com vacilações. Não 
poderemos (62) ir para os comícios com vacilação...(grifos meus) 

Por outro lado, a posição-sujeito a partir da qual esse sujeito enuncia leva-o, em outras 

condições discursivas,  a representar-se de forma assimétrica em relação àqueles para os quais 

enuncia, isto é, em relação aos demais sujeitos associados ao “eu” para construir o “nós”. E, 

na interpretação que faço, é esse funcionamento discursivo que permite compreender o “nós” 

da liderança. Observe-se: 

sdr 01 - ... E os trabalhadores metalúrgicos do ABC sabem que nós demos (13) uma trégua até o dia 13. Domingo, 
dia 13, nós temos (14) uma assembléia e queremos (15) ter aqui no campo o mesmo total de gente que tem hoje (...) 
companheiros, eu gostaria de pedir ao trabalhador, de dizer a todos os trabalhadores ...(grifos meus) 

sdr 02 - ... se duvidava que nós fôssemos (16) capazes de fazer uma greve sem piquetes, e aqui estão vocês dando 
uma demonstração de que o nível de consciência dos trabalhadores de Diadema e São Bernardo do Campo é tão grande que 
hoje nós paramos (17) 90% dos trabalhadores sem que houvesse piquetes. (...) Na hora que os empresários quiserem 
conversar, estaremos (20) à disposição para conversar, mas não vamos (21) procurar patrão para conversar. Eles é que têm 
de procurar a gente (22)... (grifos meus) 

sdr 03 - ... A questão do núcleo é tão importante que, se nós não levarmos (23) muito a sério, a gente descaracteriza a 
proposta do partido. (...) Precisamos (24) encarar o núcleo com essa seriedade ou  seremos (25) um partido igual a tantos 
outros...(grifos meus) 

 

Se observadas as expressões sublinhadas acima, se pode pensar naquilo que Zoppi-

Fontana (1997:131-34) trata como sendo o efeito de ilusão de exterioridade, discursivamente 

marcado, no funcionamento discursivo do DL, quando seu sujeito enunciador usa a terceira 

pessoa para referir-se a um grupo social ao qual ele também pertence.  

Esse funcionamento discursivo assimétrico do “nós” (“eu” e “vocês”) evidencia que 

esse sujeito não está mais no mesmo lugar dos demais – está no lugar da liderança. Assim, o 

efeito de sentido que aí se produz é o de um “nós” exclusivo (“eu” e “vocês”) – um “eu” 

diferente de “vocês” porque já marcado pela projeção imaginária do lugar de líder que o 

sujeito enunciador exerce; produz-se, então, no meu modo de entender, o “nós” da liderança 
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que, no funcionamento do DL, dá a direção do quê e de como dizer/fazer e, por conseguinte, 

do quê não dizer/fazer. 

Assim, embora as sdr(s) apresentadas no recorte discursivo em análise permitam 

compreender que o sujeito enunciador do DL, ao enunciar para os segmentos sociais que o 

“nós” referencia, representa-se, no discurso, ora incluindo-se ao “nós”, ora como se estivesse 

fora desses segmentos, o que interessa marcar é que o lugar da liderança se torna evidente 

quando o sujeito enunciador, na sua projeção imaginária, se representa através do “nós” como 

se não pertencesse aos grupos sociais que essa forma pronominal referencia, isto é, quando 

enuncia para eles - para seus pares; ao enunciar “para”, precisa “descolar-se”/“despregar-se” 

do todo, isto é, do conjunto de trabalhadores que representa e do qual também faz parte. É 

esse, então, o “nós” que marca o lugar da liderança, como se pode observar a seguir: ... E os 

trabalhadores metalúrgicos do ABC sabem que nós demos uma trégua até o dia 13...(grifos 

meus). 

Através desse tipo de funcionamento discursivo, o efeito de sentido que se pode 

produzir é o de que o sujeito enunciador se exclui do “nós”, isto é, não enuncia do mesmo 

lugar. No entanto, é preciso levar em conta que o sujeito, em AD, não é “senhor” de 

estratégias discursivas e, muito menos, capaz de controlar os efeitos de sentido que seu 

discurso produz, por isso, essa relação de simetria/assimetria, presente no funcionamento 

discursivo do “nós” no DL, deve ser considerada como sendo da ordem do inconsciente/pré-

consciente que atravessa o discurso do sujeito enunciador, fazendo com que o mesmo, em 

determinadas condições discursivas, “esqueça” a dimensão da posição-sujeito e da FD em que 

está inscrito e que o afetam.  

Um outro funcionamento discursivo presente nas sdr(s) do recorte permite entender a 

função enunciativa do líder que se configura e pode ser apreendida no e pelo discurso; trata-se 

do efeito do discurso pedagógico que o DL produz - é seu sujeito enunciador que, na 

interlocução com e para seus pares, pontua a direção do movimento grevista, sindical e 

partidário. Ou seja, é ele que, pelo discurso, exerce o lugar da liderança, dando direção ao 

dizer e à ação.  

Assim, dois traços são característicos da configuração discursiva do lugar da liderança 

interna no DL: o discurso pedagógico que se produz como efeito quando o sujeito enunciador 

do DL, do lugar da liderança, aponta para os saberes que, na sua projeção imaginária, devem 

prevalecer como próprios da posição-sujeito e da FD em que esse discurso está inscrito; e, o 

uso da 3ª pessoa para referir um segmento social do qual o sujeito enunciador também faz 
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parte. A seguir trato do discurso pedagógico e, na seqüência do texto, do lugar da liderança 

marcado pela terceira pessoa. 

Em relação ao funcionamento do discurso pedagógico, creio ser importante notar o 

escrito por Pêcheux (1990(a):82), no sentido de que, nos processos discursivos, o que 

funciona é uma série de formações imaginárias que designam o “lugar” que A e B se atribuem 

cada um a si e ao outro, a imagem que eles fazem de seu próprio “lugar” e do “lugar” do 

outro.  Saliente-se que, em AD, só tem sentido falar em lugar social se o mesmo for 

entendido como efeito de interpelação do sujeito, bem como se for levada em conta a relação 

que este mantém com a posição-sujeito e com o sujeito histórico da FD com a qual se 

identifica e a partir da qual enuncia. Essa identificação pode ser apreendida através da cena 

discursiva de interlocução, por isso, a caracterização de um discurso não é uma questão de 

tudo ou nada. No caso em análise, é a interlocução interna que legitima o lugar da liderança, 

ocupado pelo sujeito enunciador do DL.  

O funcionamento discursivo que estou denominando como sendo o “nós” da liderança 

revela traços de um discurso de natureza pedagógica74 e, em alguns casos, com traços do 

discurso autoritário. Através desse funcionamento do discurso, o sujeito enunciador sinaliza o 

que não pode, o que deve, o que convém ou não ser dito/realizado no interior da posição-

sujeito e da FD em que o DL está inscrito.  

Orlandi (1987:17) afirma que o discurso pedagógico, em regra autoritário, aparece 

como o discurso do poder - um discurso que cria a noção de erro e, portanto, o sentimento de 

culpa, falando, nesse discurso, uma voz segura e auto-suficiente. Esse funcionamento 

discursivo produz, segundo essa autora, o "esmagamento” do discurso-outro. 

Quando afirmo que o DL apresenta-se com características do discurso pedagógico, não 

o estou entendendo exatamente da mesma forma como o concebe Orlandi, pois a 

especificidade do DL é outra, ou seja, seu sujeito enunciador, no espaço-tempo em análise 

nesta tese, não “fala” a partir do lugar do poder instituído, e sim da posição-sujeito em que 

estão inscritos aqueles que não são aceitos por esse poder, isto é, enuncia do lugar da 

                                                           
74 Orlandi (1987:15-23) define o discurso pedagógico como um discurso circular, isto é, um dizer 
institucionalizado sobre as coisas, que se garante, garantindo a instituição em que se origina e para a qual tende: 
a escola. No caso da escola, é um discurso que se caracteriza como autoritário na medida em que "o referente 
está 'ausente', oculto pelo dizer; não há realmente interlocutores, mas um agente exclusivo, o que resulta na 
polissemia contida". Deslocando esse discurso do âmbito da escola para o âmbito sindical e/ou político quando 
da realização de minha dissertação de mestrado, ao examinar a diferença entre posições de sujeito no interior da 
FD dos trabalhadores, também sinalizei para essa característica pedagógica do DL como sendo um discurso que, 
em diferentes condições discursivas, “mostra o caminho" que deve ser tomado.  
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resistência ao poder instituído. Por isso, me inclino a pensar que os traços de autoritarismo 

que podem ser apreendidos através do DL têm a ver com a projeção imaginária que seu 

sujeito enunciador faz da posição-sujeito em que está inscrito e que o coloca imaginariamente 

na “obrigação” de traçar os rumos, primeiro, do movimento sindical e, depois, do PT. Nesse 

sentido, interessa o que Zoppi-Fontana (1997) escreve sobre o funcionamento do discurso 

pedagógico. Esse discurso produz o que ela, tomando o termo emprestado de Bakhtin 

(1997)75, denomina de excedente de visão, condição de possibilidade de identificação do 

sujeito enunciador com o sujeito do saber. É esse excedente de visão que permite ao sujeito 

enunciador se representar como alguém que é 

capaz de enxergar a “realidade” na sua “verdadeira” dimensão e em toda a sua 
complexidade, realizar um “diagnóstico” a partir desse conhecimento lúcido e 
propor a única solução possível através de uma árdua tarefa de ensino que 
permitirá que esse conhecimento seja “interiorizado” pelos demais cidadãos (op. 
cit., p.83). 

O sujeito enunciador do DL, na função enunciativa de líder, fornece orientações do que 

e como dizer/fazer; é ele que dá, inclusive, ordens, pontuando os rumos da ação - discurso e 

ação estão aí de tal forma imbricados que um não é possível sem o outro. Esses efeitos de 

sentido permitem compreender o que escreve Payer (1993:58):  

... o discurso das lideranças se encontra embalado na rede dos discursos 
pedagógicos e como tal, se sustenta sobre a suposição da possibilidade de um 
modo certo e único de conhecimento, (...), generalizada nos conceitos 
universalizantes da voz dessa verdade única que, a partir de um universo 
homogêneo, proporciona o aparecimento de noções como as de “erro” e de 
“acerto”. 

 

Essa função enunciativa do líder permite ao sujeito enunciador do DL, em sua projeção 

imaginária, demarcar o que pode e o que não pode, o que convém ou não ser dito/feito para 

aqueles que se inscrevem na referida posição-sujeito e, conseqüentemente, na FD em que esse 

discurso está inscrito. Note-se como, através do funcionamento do discurso, é possível 

apreender a determinação do dizer e da ação na FD dos trabalhadores brasileiros.  

O que não pode: 

sdr 02 - ... nenhum de nós tem que estar preocupado se os patrões estão negociando ou não (...) não vamos procurar 
patrão para conversar. Eles é que têm de procurar a gente...  

sdr 03 - ... o PT não pode discutir política apenas de quatro em quatro anos, nas épocas de eleições. 
sdr 04 - ... não vamos matar nosso povo de fome para encher a barriga dos banqueiros norte-americanos ou a barriga 

dos banqueiros europeus. (...)  Nós não temos que vacilar qual é o povo que está do nosso lado, não. Nós não temos que 

                                                           
75 Bakhtin, quando define o autor e o herói, escreve que o autor não só vê e sabe tudo quanto vê e sabe o herói 
em particular e todos os heróis em conjunto, mas também vê e sabe mais do que eles, vendo e sabendo até o que 
é, por princípio, inacessível aos heróis; é precisamente esse excedente, sempre determinado e constante, do qual 
se beneficia a visão e o saber do autor, em comparação com cada um dos heróis (...)  (1977: 33-34). 
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vacilar qual é o povo que está junto com a gente. (...) Nós não poderemos vacilar disso. Nós não poderemos ir para a 
televisão com vacilações. Não poderemos ir para os comícios com vacilação... 

O que deve: 
sdr 01 - ... Cabe a nós trabalhadores, mudar as regras do jogo e em vez de sermos mandados como somos hoje, 

passarmos a mandar nesta terra. (...) nós temos que gritar alto e bom som, para que não fiquemos apenas pedindo o direito de 
greve, mas façamos a greve. Para que não fiquemos pedindo liberdade e autonomia sindical, mas conquistemos a liberdade e 
a autonomia sindical. 

sdr 04 - ... Nós enquanto cidadãos de esquerda, nós, enquanto pessoas comprometidas com a luta deste povo, temos 
que assumir a responsabilidade, temos que assumir a tarefa, temos que assumir o compromisso de não permitir que mais uma 
vez o nosso povo receba as informações inadequadas para poder reagir politicamente. Nós temos enquanto cidadãos que 
assumir o compromisso de transformar a realidade brasileira (...). E nós vamos  ter que nos transformar, no rádio e na 
televisão, vamos ter que nos transformar no jornal, (...) Isto é a certeza que nós temos que ter, é que a classe dominante não 
nos engole. (...) temos que assumir que a grande maioria do nosso povo ainda não foi anistiada... 

  

O que convém: 
sdr 01 - ... no momento em que o patrão negar as suas reivindicações, a única arma que o trabalhador tem é parar as 

máquinas...  

sdr 02 - ...continuar com as máquinas paradas... 

sdr 03 - ... Precisamos encarar o núcleo com essa seriedade ou seremos um partido igual a tantos outros que já foram 
criados neste país...  

sdr 04 - ... estar atentos é que a classe dominante não nos engole... 

Explicitado o funcionamento do discurso pedagógico como uma das características do 

lugar da liderança, passo, a seguir, a tratar do funcionamento discursivo da 3ª pessoa 

(singular/plural) que, na análise deste recorte discursivo, se apresenta como um outro traço 

característico do lugar da liderança. Registro que, no caso em análise neste recorte, não 

significa que o sujeito enunciador a use para falar de si, e sim de que ele a usa para falar de 

um “ele”(um outro). Payer (op.cit.,p.26) escreve que não se trata de um mecanismo 

enunciativo em que o sujeito fala de um ele para falar de si; trata-se de um processo de 

descentralização em que é engendrado um outro discurso que já não fala de si, mas 

realmente de um outro. 

Sobre esse traço característico da configuração discursiva do lugar da liderança, 

observem-se, a seguir, as expressões sublinhadas (grifos meus) nos fragmentos destacados das 

sdr(s) do recorte, os quais permitem compreender o funcionamento discursivo da 3ª pessoa 

(singular/plural), marcando o lugar da liderança no DL: 

sdr 01 - ... a proletarização do trabalhador brasileiro, a proletarização de todos os assalariados, o estágio de miséria a que o 
governo levou a todos aqueles que vivem de salário,  (...) o momento maior da classe trabalhadora brasileira. (...) o grau de 
miséria que atingiu o trabalhador é tanto, (...) E os trabalhadores metalúrgicos do ABC sabem (...) companheiros, eu gostaria 
de pedir ao trabalhador, de dizer a todos os trabalhadores de todas as categorias que, no momento certo, no momento em que 
o patrão negar as suas reivindicações, a única arma que o trabalhador tem é parar as máquinas...  

sdr 02 - ... se duvidava que os trabalhadores entrassem em greve e estão aqui os trabalhadores (...) e aqui estão vocês dando 
uma demonstração de que o nível de consciência dos trabalhadores (...) 90% dos trabalhadores sem que houvesse piquetes...  

sdr 03 - ... No dia em que o PT esquecer a nucleação como fator determinante de sua sobrevivência, ele se acaba enquanto 
partido político. (...) a proposta do partido.  (...) o PT não pode discutir política apenas (...). Quando o PT discutiu a questão 
da nucleação, entendeu (...) a questão do núcleo era para fazer com que o partido fosse até às pessoas e não ficar esperando 
que as pessoas viessem ao partido...   
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sdr 04 - ... Eles sabem perfeitamente bem que uma vitória da “Frente Brasil Popular” significa em primeiro lugar o 
rompimento do pagamento da divida externa, porque... (...) A anistia para a classe trabalhadora brasileira só virá a acontecer a 
medida em que se conquista o direito de cada cidadão a adquirir o direito à escola, à educação, à saúde, ao salário, à 
sociedade justa e igualitária que é a força motora que move cabeça e o pensamento de cada um de vocês. (...) Mas, sobretudo, 
quem está comprometida com a gente é a classe trabalhadora... 

 

O uso da terceira pessoa, nos fragmentos discursivos acima sublinhados, permite 

compreender que, embora o sujeito enunciador do DL, na maioria das ocorrências, inclua-se 

como um trabalhador, como um metalúrgico em greve, como um dirigente petista ou como 

um cidadão de esquerda, componente da Frente Brasil Popular, o efeito de sentido que se 

produz é o de que, quando enuncia a partir do lugar da liderança, não raras vezes, “esquece” 

que pertence ao conjunto dos referentes discursivos por ele nomeados – o efeito de sentido 

parece ser o de um olhar de fora, ou daquilo que Zoppi-Fontana (op. cit., p.133) denomina 

como sendo a ilusão de exterioridade, acredito eu, provocada também pelo excedente de visão 

do sujeito enunciador. No caso em análise, esse sujeito, ao “descolar-se” do grupo social que 

referencia, identifica-se com o sujeito do saber e estabelece a interlocução com os demais 

integrantes da posição-sujeito em que está inscrito, demarcando os horizontes a serem 

perseguidos.  

A referência ao trabalhador, à classe trabalhadora, aos metalúrgicos em greve, ao PT 

e à FBP, em terceira pessoa, produz o efeito de “descolamento” do sujeito enunciador dos 

grupos que o “nós” referencia e aos quais também pertence. Assim, embora esse sujeito 

inclua-se nos diferentes segmentos sociais que nomeia, a representação dos mesmos através 

da 3ª pessoa faz com que esse sujeito, na interlocução interna, revele-se disperso entre o lugar 

da liderança e o fato de ser também ele um trabalhador, um metalúrgico em greve, um petista, 

um dos componentes da Frente Brasil Popular. Esse traço de dispersão do sujeito enunciador 

do DL, como já escrito, permite compreender que, em determinadas condições discursivas, 

esse sujeito enuncia, produzindo o efeito de sentido de um olhar externo e, em outras, como se 

estivesse olhando junto, a partir do mesmo “lugar” dos demais. Entretanto, entendo que o 

funcionamento do recorte discursivo em análise aponta para o efeito de sentido de que a 

função enunciativa de líder não mais permite a esse sujeito relacionar-se com a forma-sujeito 

da FD da mesma maneira que os demais; ele está na mesma posição-sujeito, mas o modo 

como nela se posiciona é diferente: fala também de si, mas a ênfase é sobre o outro que lhe dá 

existência. Portanto, é enunciando sobre o outro como sujeito coletivo que o sujeito 

enunciador do DL se marca como sujeito social, isto é, como líder do segmento social que 

representa e no qual também tem espaço. 
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Acredito que, através do até aqui posto, é possível afirmar que se está diante de uma 

dupla dispersão do sujeito do DL, pois o mesmo dispersa-se não só através das diferentes 

formas através das quais se representa, como também pelo fato de enunciar a partir de 

diferentes funções enunciativas, no caso, ser líder e ser também trabalhador. 

Explicitadas as duas características que, neste recorte discursivo, caracterizam o lugar 

da liderança, encerro o mesmo, registrando que a análise realizada me permite afirmar que o 

funcionamento discursivo do “nós” da liderança, no DL, oscila entre um “nós” em que o 

sujeito enunciador se inclui (está “junto”) ao grupo social que o “nós” refere e, um outro 

funcionamento discursivo do “nós” no qual esse sujeito se “descola” dos grupos sociais que o 

“nós” referencia. Entendo que a ambigüidade do “nós”, no DL, se dá justamente pelo fato de 

que essa forma pronominal ora acolhe ora não, o sujeito enunciador do discurso. Talvez se 

pudesse pensar em um efeito de sentido de uma simetria/assimetria, pois se está diante de um 

sujeito que se movimenta, no interior da posição-sujeito em que está inscrito, entre pertencer 

aos segmentos sociais referidos através do “nós” e, ao mesmo tempo, ocupar o espaço do 

líder, significando-se e, ao mesmo tempo, se legitimando a partir desse lugar. 

Entretanto, o efeito de sentido que se consolida como evidência discursiva, no decorrer 

da análise, é o de que o “nós” da liderança funciona de forma assimétrica porque o sujeito 

enunciador desse discurso, embora inscrito na mesma posição-sujeito e na mesma FD, não 

exerce a mesma função que seus pares exercem, pois ele enuncia como líder dessa posição-

sujeito. Essa constatação me leva a compreender que o sujeito enunciador do DL é fortemente 

marcado pela projeção imaginária da ordem do inconsciente/pré-consciente o que faz com que 

ele, ao incluir-se ou não nos grupos sociais que o “nós” referencia, se represente através do 

“nós” de forma ambígua. O que se pode afirmar, então, é que, a partir do lugar da liderança, 

esse sujeito enuncia para o interior da posição-sujeito e da FD em que o DL está inscrito, 

produzindo o efeito de um discurso pedagógico; esse “tom didático” do discurso permite-lhe, 

internamente, “orientar” os segmentos sociais aos quais ele também pertence; marca dessa 

função enunciativa é também o uso da terceira pessoa (singular/plural) quando produz o efeito 

de exterioridade. 

Por último, reitero que estou concebendo o lugar da liderança como um espaço que se 

constrói no processo discursivo em pauta, e não a partir dos lugares empíricos ocupados pelo 

sujeito enunciador do discurso, pois, através do DL, ao longo do espaço-tempo em análise, 

outros trabalhadores, sindicalistas, petistas e/ou componentes da Frente Brasil Popular 

enunciaram ou poderiam ter enunciado; no entanto, o DL permite compreender que é seu 
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sujeito enunciador que se legitima nesse lugar da liderança. Por conseguinte, a legitimação 

desse lugar autoriza esse sujeito a exercer também a função enunciativa de porta-voz da 

posição-sujeito e da FD em que esse discurso está inscrito. É o sujeito enunciador do DL, 

portanto, que passa a enunciar para a exterioridade dessa posição-sujeito e também da FD. É 

da representação do porta-voz, através da forma pronominal “nós”, que trato no recorte 

discursivo que se segue. 

 

Recorte discursivo II – O “nós” do porta-voz 

 
No presente recorte discursivo, privilegio sdr(s) representativas dos dois segmentos 

sociais nos quais o sujeito enunciador do DL teve maior inserção, legitimando-se 

internamente, conforme a análise do recorte discursivo anterior, como líder dos mesmos, fato 

que o autorizou a assumir externamente a função enunciativa de porta-voz da posição-sujeito 

e da FD dos trabalhadores brasileiros em que o DL está inscrito. O interesse maior deste 

recorte é compreender como discursivamente funciona, no processo discursivo em análise, o 

“nós” do porta-voz do movimento sindical dos trabalhadores do ABC paulista e o “nós” do 

porta-voz do PT. 

A função enunciativa do porta-voz (ver recorte discursivo I - quinto capítulo) é 

entendida como sendo própria daquele que é legitimado, pelo grupo social do qual participa, a 

enunciar para a exterioridade da posição-sujeito e/ou da FD em que está inscrito. Essa 

legitimação, segundo Pêcheux (1990(d):17), se dá a partir da produção de um acontecimento 

que rompe com o círculo da repetição. No caso em análise, foi a eclosão das greves do ABC 

paulista que se constituiu em acontecimento histórico e enunciativo, que levaram o sujeito 

enunciador do DL a exercer as funções de líder e de porta-voz da posição-sujeito, então, 

instaurada. 

Devido à especificidade do funcionamento discursivo do “nós” na representação de 

cada um desses grupos, metodologicamente, organizo o presente recorte em dois blocos 

discursivos assim denominados: bloco discursivo 1 -  O “nós” do  porta-voz sindical; bloco 

discursivo 2 -  O “nós” do porta-voz petista. Cada um desses blocos é apresentado a partir de 

três sdr(s) representativas do DL, enunciadas em distintas condições de produção. 
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Bloco discursivo I – O “nós” do porta-voz sindical  

 

Este bloco discursivo analisa o “nós” que tem como referente discursivo “dirigentes 

sindicais” e que, em algumas ocorrências, divide espaço com a 3ª pessoa (trabalhador(es) e/ou 

classe trabalhadora) cujo funcionamento discursivo também é analisado neste bloco. Através 

das sdr(s) que o compõem, é possível compreender o sujeito enunciador do DL exercendo a 

função de porta-voz dos trabalhadores, em especial, daqueles ligados ao novo sindicalismo 

que se fortaleceu com a eclosão das greves do ABC paulista, a partir do final da década de 70. 

Assim, as condições de produção do discurso em que foram enunciadas as sdr(s), 

representativas do funcionamento discursivo em análise, coincidem com o espaço-tempo que 

se configura entre a eclosão das greves do ABC e a fundação do Partido dos Trabalhadores 

(PT); no período em análise neste bloco discursivo, o sujeito enunciador do DL ocupou a 

presidência do sindicato dos metalúrgicos do ABC paulista. 

 É a partir dessas condições de produção que esse sujeito, em nome da categoria que 

representa e na qual já havia discursivamente se configurado como líder, como se pôde 

observar no recorte anterior, enuncia para a exterioridade da posição-sujeito e da FD em que 

esse discurso está inscrito. Observem-se as sdr(s) a seguir: 

sdr 01 

...a campanha pela reposição salarial não foi propaganda. Ela foi, na minha opinião, depois da Revolução de 64, o 
maior movimento sindical, em âmbito nacional ocorrido no país. (...) Quanto a nossa decisão de não aceitar um reajuste 
arbitrado pela Justiça do Trabalho, a intenção é clara: nós queremos mostrar – e eu respondo apenas pelo Sindicato dos 
metalúrgicos de São Bernardo e Diadema – que não é mais possível compactuar com a farsa que cerca os reajustamentos 
salariais da classe trabalhadora. (...) Queremos conscientizar o trabalhador para a importância da sua participação nessa luta. 
Queremos mostrar que ele só conseguirá reajustes mais justos, aumentos salariais condizentes com as necessidades, quando 
discutir diretamente com o empregador....O trabalhador pede, o empregador diz que não pode dar. O que acontece então? 
Nós, os trabalhadores, devemos acatar um índice de reajustamento decretado pelo presidente da República. Essa situação nós 
queremos mostrar à classe trabalhadora...Hoje o trabalhador assina um contrato individual, leonino, sem nenhum poder de 
barganha, sozinho. Queremos que ele possa assinar um contrato coletivo: a empresa de um lado e um grupo de trabalhadores 
de outro... (Fragmentos de entrevista à revista Visão, 03/04/78. In Lula: entrevistas e discursos, p. 43-45). 

sdr 02 

...a classe trabalhadora está muito mais interessada na grandeza do Brasil, na criação de um país que seja realmente 
uma potência, do que a maioria dos empresários, que só pensam em seus lucros, esquecendo suas obrigações  para com a 
nação. Acho que se o governo entendesse, por exemplo, que estamos suficientemente preparados para defender nossos 
direitos, compreenderia que os trabalhadores são verdadeiros patriotas que se sacrificam pelo desenvolvimento nacional e que 
só reivindicamos uma participação justa na riqueza. (...) a classe trabalhadora deve caminhar com suas próprias pernas. 
Existem certas lutas que a classe trabalhadora deve encaminhar sozinha, como existem outras que não são apenas nossas, 
mas de toda a nação. Nesses casos, nós podemos nos aliar a outros setores sociais. Por exemplo, uma greve por maiores 
salários. Acho que a classe trabalhadora não tem que se aliar a estudantes, intelectuais e políticos, nesse caso. Já a 
reivindicação pelo estado de direito democrático é de interesse de toda a nação,... (Fragmentos de entrevista à Folha de São 
Paulo, 24/ 09/78 - In Lula: entrevistas e discursos, p. 138-39). 

sdr 03 

... Foi só com as greves que percebemos a necessidade da participação política. Vimos que os dois campos estavam 
muito ligados. Eu diria que a década de 70, (...) foi muito positiva por três coisas básicas:1. Os trabalhadores se 
redescobriram como único setor da sociedade capaz de propor uma transformação na sociedade; 2. (...) quebramos de uma 
vez por todas a lei anti-greve (...); 3. (...) descobrimos coisa ainda maior. Que não bastava passar por cima da legislação de 
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exceção e fazer greve. Que não bastava quebrar a lei do arrocho porque só isso não ia solucionar o problema dos 
trabalhadores. Descobrimos, então, a necessidade da participação política do trabalhador para que servisse de amparo e de 
alternativa de organização. Daí a proposta do Partido dos Trabalhadores – PT... (Fragmentos de entrevista concedida à Alzira 
Rodrigues, dezembro 1979 – In Lula: entrevistas e discursos, p.232-33). 

 

As sdr(s) acima apontam para condições discursivas nas quais o sujeito enunciador do 

DL, legitimado pelo lugar da liderança exercida internamente, na função enunciativa de 

porta-voz, enuncia para a exterioridade da FD em nome do movimento sindical que lidera e, 

obviamente, em nome dos trabalhadores, explicitando seus interesses e suas demandas.  

O discurso de Lula (DL) apresenta-se, nessas condições de produção, marcado por um 

funcionamento discursivo em que coexistem o “eu” e o “nós”, ora referenciando os dirigentes 

sindicais, ora referenciando os trabalhadores/a classe trabalhadora. Observe-se, através de um 

fragmento da sdr 01, a coexistência dessas diferentes formas de representação do sujeito 

enunciador: 

...a campanha pela reposição salarial não foi propaganda. Ela foi, na minha opinião, depois da Revolução de 64, o 
maior movimento sindical, em âmbito nacional ocorrido no país. (...) Quanto a nossa decisão de não aceitar um reajuste 
arbitrado pela Justiça do Trabalho, a intenção é clara: nós queremos mostrar – e eu respondo apenas pelo Sindicato dos 
metalúrgicos de São Bernardo e Diadema – que não é mais possível compactuar com a farsa que cerca os reajustamentos 
salariais da classe trabalhadora. (...) Queremos conscientizar o trabalhador para a importância da sua participação nessa luta. 
Queremos mostrar que ele só conseguirá reajustes mais justos, (...) O trabalhador pede, o empregador diz que não pode dar. 
O que acontece então? Nós, os trabalhadores, devemos acatar um índice de reajustamento decretado pelo presidente da 
República. Essa situação nós queremos mostrar à classe trabalhadora... 

O que se pode observar, a partir do funcionamento discursivo acima apresentado, é que 

o sujeito enunciador do DL mescla seu discurso com o “eu” e o “nós”. A representação do 

“eu” já foi objeto de análise (seção I deste cap.); no presente bloco discursivo, resta, então, 

compreender como discursivamente funciona o “nós” quando o sujeito enunciador do DL 

enuncia como porta-voz sindical. Se observadas as sdr(s) deste bloco discursivo, é possível 

perceber a ocorrência da coexistência de um “nós” exclusivo (nós > dirigentes sindicais e 

ele(s) > trabalhadores/classe trabalhadora) com um “nós” inclusivo (eu > trabalhador + eles > 

trabalhadores).  

Esse funcionamento discursivo é representativo da dispersão do sujeito enunciador do 

DL em diferentes formas de representação. Ou seja, o sujeito enunciador, a partir de uma 

mesma forma pronominal (nós), apresenta-se, em mais de uma situação discursiva, como 

“trabalhador” e “dirigente sindical”, ao mesmo tempo. Produz-se aí um efeito de 

“mobilidade” desse sujeito nas formas de se representar e de enunciar, pois, no DL, o sujeito 

enunciador ora inclui-se aos trabalhadores/à classe trabalhadora, ora “exclui-se” desse 

segmento social, representando-se apenas como dirigente sindical. Esse funcionamento do 

“nós” já foi constatado quando da análise do “nós” da liderança (recorte discursivo I, desta 
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seção). Agora, na análise do porta-voz sindical, volta a ocorrer esse movimento de 

simetria/assimetria como marca lingüística do sujeito enunciador do DL representar-se no 

discurso. Note-se como esse funcionamento discursivo ocorre: 

sdr 01 - ... Queremos (1) conscientizar o trabalhador para a importância da sua participação nessa luta. Queremos(2) 
mostrar que ele só conseguirá reajustes mais justos, (...) O trabalhador pede, o empregador diz que não pode dar. O que 
acontece então? Nós(3), os trabalhadores, devemos(4) acatar um índice de reajustamento decretado pelo presidente da 
República. Essa situação nós queremos(5) mostrar à classe trabalhadora... 

Nas ocorrências 1, 2 e 5, o “nós” tem como referente discursivo “os dirigentes 

sindicais”, ao passo que, nas ocorrências 3 e 4, o referente discursivo é “os trabalhadores”. 

Em relação ao fragmento discursivo acima, interessa também notar as expressões sublinhadas 

as quais permitem compreender que quando o sujeito enuncia como dirigente sindical, o DL é 

lingüisticamente marcado pela presença da 3ª pessoa e seus correlatos, deiticamente 

preenchidos por classe trabalhadora ou por o(s) trabalhador(es). Esse mesmo funcionamento 

discursivo também pode ser observado através de fragmentos discursivos das outras duas 

sdr(s) que formam este bloco discursivo: 

sdr 02 - ...a classe trabalhadora está muito mais interessada na grandeza do Brasil, (...) se o governo entendesse, por 
exemplo, que estamos suficientemente preparados (exclusivo) para defender nossos (exclusivo) direitos, compreenderia 
que os trabalhadores são verdadeiros patriotas que se sacrificam pelo desenvolvimento nacional e que só reivindicamos 
(inclusivo) uma participação justa na riqueza. (...) a classe trabalhadora deve caminhar com suas próprias pernas (...) a classe 
trabalhadora deve encaminhar sozinha, como existem outras que não são apenas nossas (inclusivo), mas de toda a nação. 
Nesses casos, nós podemos nos (inclusivo) aliar a outros setores sociais (...) a classe trabalhadora não tem que se aliar ...  

sdr 03 - ... Foi só com as greves que percebemos (exclusivo) a necessidade da participação política. Vimos 
(exclusivo) que os dois campos estavam muito ligados. (...) Os trabalhadores se redescobriram (...) quebramos (exclusivo) 
de uma vez por todas a lei anti-greve (...) descobrimos (exclusivo) (...) Que não bastava quebrar a lei do arrocho porque só 
isso não ia solucionar o problema dos trabalhadores. Descobrimos (exclusivo), então, a necessidade da participação política 
do trabalhador ...  

  

Observando-se as expressões sublinhadas nos fragmentos acima apresentados, é 

possível apreender o efeito de exterioridade produzido através da presença da 3ª pessoa no 

funcionamento do referido discurso. O sujeito enunciador do DL, ao referenciar o 

trabalhador/a classe trabalhadora (sdr 01), a classe trabalhadora/os trabalhadores(sdr 02), os 

trabalhadores/o trabalhador” (sdr 03), deixa pistas do lugar da liderança que o legitima a 

enunciar em nome desses grupos sociais. É o líder que enuncia para a exterioridade da 

posição-sujeito e da FD, através da função enunciativa de porta-voz, daí se poder 

compreender que esse sujeito, embora inscrito na mesma posição-sujeito desses grupos 

sociais, enuncia com funções diferentes, ou seja, enuncia ou para eles (como líder) ou em 

nome deles (como porta-voz), por isso não é mais um trabalhador igual a eles.   

Os fragmentos discursivos destacados, embora confirmem que a forma pronominal 

“nós”, neste bloco discursivo, é deiticamente preenchida através dos dois referentes 
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discursivos já nomeados, evidenciam a preponderância de um “nós” exclusivo, ou seja, do 

“nós” que tem como referente discursivo “os dirigentes sindicais”, pois é através desse “nós” 

que o sujeito enunciador do DL exerce a função enunciativa de porta-voz dos trabalhadores/da 

classe trabalhadora. 

Observo que, mesmo enunciando para a exterioridade da posição-sujeito e da FD, o 

sujeito enunciador do DL deixa indícios do excedente de visão apontado como uma das 

características do lugar da liderança. Note-se que as locuções verbais, com o verbo dever, na 

forma impositiva, como em ... a classe trabalhadora deve caminhar com suas próprias 

pernas. Existem certas lutas que a classe trabalhadora deve encaminhar sozinha,...(sdr 02), 

bem como a negação que se expressa através de ...a classe trabalhadora não tem que se aliar 

a estudantes,...(sdr 02), embora possam ser entendidas como operadores gramaticais que 

servem para modalizar o discurso e que indicam, como escreve Moura Neves (2000:62), “uma 

necessidade epistêmica” ou, talvez, uma “necessidade deôntica”76, sob a ótica da AD, no 

funcionamento do DL, produzem o efeito de um discurso didático com traços do autoritário – 

é o sujeito enunciador do DL que julga/ordena o que a classe trabalhadora deve fazer. A 

presença desse “tom didático” no discurso, característica do lugar da liderança, também 

quando seu sujeito enunciador desempenha a função enunciativa de porta-voz, evidencia que 

esse sujeito exerce, concomitantemente, a função enunciativa de líder interno e de porta-voz 

externo da posição-sujeito e da FD em que está inscrito. Como líder, enuncia referindo-se aos 

segmentos sociais aos quais pertence como se estivesse fora deles, daí a presença da terceira 

pessoa; como porta-voz, enuncia legitimado pelo lugar da liderança e em nome desses 

segmentos, explicitando as demandas que lhes são próprias. 

Diante do acima afirmado, reitero que o “nós” que tem “os dirigentes sindicais” como 

referente discursivo é que se apresenta como característico da função enunciativa do porta-

voz; um “nós” fortemente marcado pelo político, um “nós” que discursivamente materializa 

as relações de força em jogo nesta cena discursiva de interlocução externa. 

O funcionamento discursivo das sdr(s) representativas da função enunciativa de porta-

voz sindical também possibilita compreender como os saberes da posição-sujeito em que esse 

discurso está inscrito vão, discursivamente, se (re)configurando ao longo do processo 

                                                           
76 Os verbos modalizadores são aqueles que não constituem predicados, funcionando como operadores 
gramaticais que podem indicar: modalidade, aspecto, tempo, voz. Quando na função de modalizadores, 
constroem-se com outros para indicar modalidade epistêmica (ligada ao conhecimento) e deôntica (ligada ao 
dever). Indicam principalmente: a)necessidade epistêmica; b)possibilidade epistêmica; c)necessidade deôntica 
(obrigatoriedade); d)possibilidade deôntica (permissão) (Moura Neves, 2000:61-62). 
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discursivo em análise. Note-se que aquilo que é enunciado como conscientização e 

organização da classe trabalhadora: ...Queremos conscientizar o trabalhador para a 

importância da sua participação nessa luta. Queremos mostrar que ele só conseguirá 

reajustes mais justos, aumentos salariais condizentes com as necessidades, quando discutir 

diretamente com o empregador... (sdr 01), se ressignifica no sentido de agregar às demandas 

por maiores salários, a luta pelo estado de direito democrático (sdr 02) e, culmina com a 

explicitação da necessidade de participação política dos trabalhadores: ...Descobrimos, então, 

a necessidade da participação política do trabalhador para que servisse de amparo e de 

alternativa de organização. Daí a proposta do Partido dos Trabalhadores – PT... (sdr 03); 

partido esse, desde seu início, formado por e representativo de trabalhadores pertencentes a 

diferentes segmentos sociais. Esse processo de reconfiguração dos saberes da posição-sujeito 

e da FD faz com que o DL também se (re)signifique, incorporando, então, enunciados do 

campo da política partidária antes não presentes em seu intradiscurso. Reconfigurados os 

saberes da posição-sujeito, por conseguinte, da FD e do DL, seu sujeito enunciador passa a 

enunciar também como porta-voz do PT. É disso que trato a seguir. 

 

Bloco discursivo II – O “nós” do porta-voz petista  

 

As sdr(s) deste bloco discursivo são representativas do funcionamento discursivo do DL 

quando seu sujeito enunciador, na função enunciativa de porta-voz do PT, representa-se 

através do “nós” que tem como principais referentes discursivos “os dirigentes petistas”, “os 

deputados constituintes petistas”, “petistas”. Também neste bloco, ocorre a coexistência do 

“nós” com a 3ª pessoa.  A seguir, são apresentadas as referidas seqüências discursivas: 

 

sdr 01 

... Então, o PT é o primeiro partido dos trabalhadores que existe no país. A própria forma de criação do partido, a 
proposta de organização da classe trabalhadora que o PT tem, o diferencia de qualquer outro partido no Brasil. Nós não 
pretendemos usar a classe trabalhadora, nós pretendemos ser o resultado da própria classe trabalhadora. (...) O PT faz 
política de uma forma inovadora. O PT surge exatamente num momento em que precisa se moralizada a questão política 
neste País. Pretendemos acabar com o que se faz, em que apenas determinados setores elitistas durante muitas décadas 
predominaram no campo político. O PT pretende mostrar que política é coisa que pode ser feita e deve ser feita pela classe 
trabalhadora... (Fragmentos de entrevista coletiva – Ijuí, RS – 16/05/1981 - Jornal da Manhã, p. 08).   

sdr 02  

...Nosso partido não vê, contudo, nenhuma possibilidade de êxito nessa luta, se a batalha da Constituinte não for 
integralmente assumida pelo povo. Sem o povo nas ruas e nas praças exigindo seus direitos, nenhuma votação de plenário 
terá força para se impor ao sistema de privilégios, corrupção e prepotência (...). Por isso, ao abrir o diálogo sem pretensões de 
hegemonia com outras forças políticas democráticas, o PT faz uma exigência, uma advertência e uma convocação. O PT 
exige que o trabalho constituinte seja precedido da revogação das leis repressivas da ditadura, que seja assegurada ampla 
divulgação dos trabalhos constituintes pela televisão, rádios e jornais e que o povo seja consultado através de plebiscitos. (...) 
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O PT adverte a maioria conservadora (...). O PT convoca o  povo brasileiro para declarar-se em assembléia geral e 
permanente a fim de acompanhar, par a par, a elaboração do texto constitucional, e de exigir para todos os brasileiros 
perspectivas reais de uma vida mais livre, mais confortável, mais digna e mais humana... (Anais da Câmara dos Deputados, 
Fragmentos do pronunciamento realizado em 04/02/1987). 

sdr 03 

... O que aconteceu é que a aliança política não dependeu de nós, desta vez dependeu dos adversários que não 
quiseram, foram exatamente aqueles que criticaram o PT, que não quiseram fazer aliança com o PT, portanto, a aliança não 
aconteceu como nós queríamos, como nós projetamos, apesar de muita gente dizer que era um pensamento esquerdista que 
prevaleceu, nós tivemos vários membros da executiva nacional que viajaram para vários estados do país tentando, há dois 
meses atrás, fazer alianças com pessoas como o Maris, por exemplo, no Estado da Paraíba, no Rio Grande do Norte, tentando 
fazer acertos e que não foi possível. O PT não resistiu à aliança, desta vez quem resistiu foram as pessoas que nós 
procuramos para fazer aliança. Portanto, o PT nos outros anos era criticado porque não queria fazer aliança, este ano o PT 
quis fazer aliança e as pessoas não quiseram fazer aliança com o PT... (Fragmentos da entrevista concedida por Lula à rádio 
Gaúcha (RS), logo após sua derrota em 1994). 

Apresentadas as sdr(s), é possível perceber que o sujeito enunciador do DL, também no 

exercício da função enunciativa de porta-voz do PT, dispersa-se em diferentes formas de 

representação no discurso. Destaco, no entanto, que, neste bloco discursivo, a representação 

do sujeito enunciador através do “eu” ou de “o Lula” é praticamente inexistente. No caso em 

análise, o que se pode observar é que o sujeito enunciador do DL, ao enunciar em nome do 

PT, dos dirigentes petistas, dos deputados constituintes petistas, movimenta-se entre a 1ª 

pessoa do plural (nós) e a 3ª pessoa do singular (ele). Assim, no funcionamento discursivo 

deste bloco, novamente se está diante do uso da 3ª pessoa,  mas produzindo efeito de sentido 

distinto das análises até aqui realizadas. Ou seja, o que pode ser observado, através das sdr(s) 

que compõem este bloco discursivo, é que a terceira pessoa que, neste caso, tem como 

referente discursivo “o PT” estaria funcionando, no meu modo de interpretar, como 

produzindo o efeito de sentido da primeira pessoa do plural (nós). Por outro lado, o “nós”, 

presente nas sdr(s) representativas deste bloco discursivo que tem como referentes discursivos 

os dirigentes petistas/os deputados constituintes petistas/petistas também, em determinadas 

condições discursivas, parece produzir o efeito de sentido de uma terceira pessoa. 

Diante disso, o que mais me interessa compreender, no funcionamento discursivo deste 

bloco, é essa coexistência de formas de representação do sujeito enunciador do DL entre o 

funcionamento discursivo do “nós” (dirigentes petistas...) e o “ele” (o PT). Ou seja, a 

dificuldade está em compreender se é a terceira pessoa do singular que produz efeito de 

sentido da primeira do plural ou vice-versa.  

Retomando as sdr(s), procuro mostrar como estou compreendendo referido 

funcionamento discursivo. Em primeiro lugar, trato do “nós” quando parece produzir o efeito 

de sentido de que pode estar atualizando “o PT” (a primeira do plural produziria o efeito de 

sentido da 3ª do singular):  
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sdr 01 - ... Então, o PT é o primeiro partido dos trabalhadores que existe no país. A própria forma de criação do 
partido, a proposta de organização da classe trabalhadora que o PT tem, o diferencia de qualquer outro partido no Brasil. Nós 
não pretendemos usar a classe trabalhadora, nós pretendemos ser o resultado da própria classe trabalhadora. (...) O PT faz 
política de uma forma inovadora. O PT surge exatamente num momento em que precisa se moralizada a questão política 
neste País. Pretendemos acabar com o que se faz,... 

sdr 02  - ... Nosso partido não vê, contudo, nenhuma possibilidade de êxito nessa luta, se a batalha da Constituinte não 
for integralmente assumida pelo povo... 

 

Observados os fragmentos discursivos destacados acima, uma interpretação possível 

seria a de que nas ocorrências do “nós”, estaria sendo produzido o efeito de sentido de “o PT”. 

Note-se que se transpondo a primeira pessoa do plural “nós” (os dirigentes petistas/os 

deputados constituintes petistas) para a terceira pessoa do singular, ter-se-á: 

- em relação à sdr 01: ... “O PT não pretende (...) o PT pretende ser (...). O PT pretende acabar...”; 

- em relação à sdr 02:  ...  “O PT não vê,...”. 

Por outro lado, observando-se outros fragmentos discursivos das sdr(s) representativas 

do bloco discursivo em análise, poderíamos compreender que a terceira pessoa do singular 

estaria produzindo o efeito de sentido da primeira do plural. Note-se: 

sdr 01 -  ... O PT faz política de uma forma inovadora. (...) O PT pretende mostrar que política é coisa que pode ser 
feita e deve ser feita pela classe trabalhadora... 

sdr 02  -... o PT faz uma exigência, uma advertência e uma convocação. O PT exige que o trabalho constituinte seja 
precedido da revogação das leis repressivas da ditadura, que seja assegurada ampla divulgação dos trabalhos constituintes 
pela televisão, rádios e jornais e que o povo seja consultado através de plebiscitos. (...) O PT adverte a maioria conservadora 
(...). O PT convoca o  povo brasileiro para declarar-se em assembléia geral ... 

sdr 03 - ... O que aconteceu é que a aliança política não dependeu de nós, desta vez dependeu dos adversários que não 
quiseram, foram exatamente aqueles que criticaram o PT, que não quiseram fazer aliança com o PT, portanto, a aliança não 
aconteceu como nós queríamos, (...). O PT não resistiu à aliança, desta vez quem resistiu foram as pessoas que nós 
procuramos para fazer aliança. Portanto, o PT nos outros anos era criticado porque não queria fazer aliança, este ano o PT 
quis fazer aliança e as pessoas não quiseram fazer aliança com o PT... 

 

Transpondo-se a terceira pessoa do singular, no caso, “o PT” para a primeira pessoa do 

plural “nós” (os dirigentes petistas/os deputados constituintes petistas), ter-se-á: 

- em relação à sdr 01: ... Nós fazemos política de uma forma inovadora. (...) Nós pretendemos mostrar...; 

- em relação à sdr 02: ... nós fazemos uma (...). Nós exigimos que (...). Nós advertimos que (...). Nós 
convocamos o povo...; 

- em relação à sdr 03: ...O que aconteceu é que a aliança política não dependeu de nós, desta vez dependeu 
dos adversários que não quiseram, foram exatamente aqueles que nos criticaram, que não quiseram fazer aliança 
conosco, (...). Nós não resistimos à aliança, (...). nós nos outros anos éramos criticados porque não queríamos 
fazer aliança, este ano nós quisemos fazer aliança e as pessoas não quiseram fazer aliança conosco... 

Essa complexidade do funcionamento discursivo em análise é que me levou a escrever 

anteriormente que há condições discursivas em que o “nós” parece produzir o efeito de 

sentido de uma terceira pessoa e vice-versa. Procurando compreender qual o efeito de sentido 

que se consolida na produção de sentido, valho-me das condições de produção do discurso 

que remetem ao fato de que, discursivamente, o sujeito enunciador do DL, legitimado pelo 
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lugar da liderança, enuncia como porta-voz do PT, isto é, em nome do PT; assim, é um “nós” 

coletivo (eu + eles) que o sujeito enunciador do DL representa, ou seja, formula demandas em 

nome dele e dos dirigentes petistas, dos deputados constituintes petistas e/ou dos petistas; 

então, o que está em jogo não é se a forma pronominal “nós” produz ou não o efeito de 

sentido de 3ª pessoa, e sim como essa 3ª pessoa funciona e como produz sentido no 

funcionamento discursivo do “nós” do porta-voz do PT. É isso que me leva a descartar a 

possibilidade de ser o “nós” que produziria o efeito de sentido de terceira pessoa. 

Na minha interpretação, embora esse sujeito enuncie demandas do partido através da 

terceira pessoa, como é o caso do “O PT exige... / O PT adverte... / O PT convoca...(sdr02)”, o 

efeito de sentido que prevalece é o do “nós” do porta-voz, tendo em vista o fato de ser o 

sujeito enunciador do DL que enuncia em nome dos dirigentes petistas, dos deputados 

constituintes petistas, enfim, do PT; note-se que o sujeito enunciador, nesse funcionamento 

discursivo, “personifica” o PT, isto é, dá voz ao PT; por isso, esse funcionamento me leva a 

compreender que essa 3ª pessoa é uma das formas de o sujeito desse discurso se representar 

na função enunciativa de porta-voz. A terceira pessoa, então, se associa ao “nós” e, na minha 

interpretação, produz o efeito de sentido de um “nós”. Dizendo diferentemente: quem faz..., 

quem pretende mostrar..., quem exige..., quem adverte..., quem quer ou não quer... são os 

dirigentes petistas, em nome do PT. É por isso que entendo que é a terceira pessoa do singular 

que, no funcionamento discursivo em análise, produz um efeito de sentido de primeira pessoa 

do plural e que o “forte” do funcionamento discursivo do porta-voz do PT é o “nós”. Isso me 

leva a retomar Geffroy (1985) quando escreve que o “nós” tem, com freqüência, o papel de 

um “locutor coletivo”, apresentando-se como a forma pronominal fundadora do político. 

Retomo também o escrito por Indursky (2000(b)) no sentido de entender que o “nós” 

inclusivo é a melhor maneira de representação do político. 

As sdr(s) apresentadas neste bloco discursivo permitem compreender que “os dirigentes 

sindicais” que deiticamente preenchiam o “nós” do porta-voz sindical (bloco discursivo 

anterior) são ressignificados e incorporados ao DL através desses novos referentes discursivos 

do “nós” – os dirigentes petistas /os deputados constituintes petistas/petistas.   

Dois outros referentes discursivos também são ressignificados: trabalhadores e classe 

trabalhadora altamente recorrentes na análise do bloco discursivo anterior; observo que, à 

medida que se modificam as condições de produção do DL, ocorre uma ressignificação 

discursiva desses referentes: “nós”, trabalhadores/classe trabalhadora é ressignificado por 

“nós”, petistas e também por “povo”. 
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No meu gesto interpretativo, trabalhadores é ressignificado por petistas porque além de 

emprestar seu nome ao partido, este, desde a sua fundação, aglutina uma ampla camada de 

trabalhadores brasileiros, ou seja, aglutina vários segmentos sociais do povo brasileiro. Note-

se a sdr 01: ... o PT é o primeiro partido dos trabalhadores que existe no país... 

No que se refere ao item lexical “povo”, interessa pontuar que, embora na linearidade 

do discurso, o sujeito enunciador do DL se refira ao povo/ao povo brasileiro (sdr 02), o efeito 

de sentido produzido por “povo” no funcionamento do DL, não é o da totalidade dos 

brasileiros. Reitero (ver recorte discursivo III, seção II, do quarto capítulo) que “povo” e 

mesmo “povo brasileiro”, no DL, produz um efeito partitivo, como se pode observar a partir 

de um fragmento discursivo da sdr 02:  

... se a batalha da Constituinte não for integralmente assumida pelo povo. Sem o povo nas ruas e nas praças exigindo 
seus direitos, nenhuma votação de plenário terá força para se impor ao sistema de privilégios, corrupção e prepotência. (...) O 
PT convoca o povo brasileiro para declarar-se em assembléia geral e permanente a fim de acompanhar, par a par, a 
elaboração do texto constitucional, e de exigir para todos os brasileiros perspectivas reais de uma vida mais livre, mais 
confortável, mais digna e mais humana.... 

 

Observe-se que “o povo” ao qual o sujeito enunciador do DL se refere é aquele 

segmento social que, dentre outras coisas, precisa exigir seus direitos, que está fora dos 

privilégios, que não tem uma vida digna e assim por diante. Produz-se, portanto, nessa 

interlocução externa, um efeito de sentido de conclamação de uma parte do “povo brasileiro” 

e de acusação a um outro segmento do “povo brasileiro”, ligado ao poder de então, ou seja, 

aos que têm privilégio, aos que têm seus direitos garantidos, aos que são corruptos, aos que 

são conservadores, dentre outros. Nesse sentido, reitero que, em AD, as palavras não têm um 

sentido a priori. As palavras, expressões, proposições, etc. adquirem sentido segundo as 

posições sustentadas por aqueles que as empregam (Pêcheux, 1988:160). 

Retomando o que precede, registro que, em relação ao funcionamento discursivo da 3ª 

pessoa no DL, o mesmo já foi constatado tanto por ocasião da análise do “nós da liderança” 

(seção II, recorte I deste cap.), como no bloco discursivo anterior (O “nós” do porta-voz 

sindical), mas funcionando diferentemente e produzindo efeitos de sentido distintos deste que, 

neste bloco discursivo, se pode produzir. Naquele recorte, o funcionamento discursivo da 

terceira pessoa produz o efeito de ilusão de exterioridade, discursivamente marcado no 

funcionamento discursivo do DL quando seu sujeito enunciador, consolidando-se, 

discursivamente, na função enunciativa de líder dessa posição-sujeito e da FD, usa a terceira 

pessoa para referir-se a um grupo social ao qual ele também pertence; já no bloco discursivo 

anterior, quando em análise o “nós” do porta-voz sindical, a interlocução se dá com a 
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exterioridade da FD e o efeito de exterioridade fornece pistas do lugar da liderança que 

legitima o sujeito enunciador a  enunciar em nome dos segmentos sociais que representa, 

através da função enunciativa do porta-voz; agora, neste bloco discursivo, a 3ª pessoa 

apresenta-se como uma das formas de o sujeito enunciador do DL se representar na função 

enunciativa de porta-voz do PT e seu uso, aliado à “escolha” lexical dos verbos, funciona e 

produz um efeito de ênfase na argumentação quando da explicitação das demandas, ou seja, o 

sujeito enunciador do DL enuncia em nome do PT, pontuando/enfatizando as demandas e 

interesses desse partido – é quando esse sujeito representa-se através da 3ª pessoa do singular 

que as demandas do PT se explicitam de forma mais enfática. 

Diante disso, no caso em análise, “o PT” (3ª pessoa do singular), embora na linearidade 

do discurso até possa ser entendido como um referente discursivo apontado pelo “nós”, na 

minha interpretação, produz um efeito de sentido diverso, ou seja, produz o efeito de um 

“nós” – os dirigentes petistas/os deputados constituintes petistas/petistas. Nesse sentido, vale 

lembrar que a 3ª pessoa (a não pessoa, para Benveniste), no caso em análise, não está fora do 

discurso como esse autor (1991) a concebia, pois é através dela que o sujeito enunciador do 

DL busca a interlocução com seus pares ou com posições-sujeito inscritas em outras FDs. Na 

discursividade das sdr(s) representativas do “nós” do porta-voz do PT, essa 3ª pessoa 

constitui-se em uma das formas de representação do sujeito enunciador no discurso, por 

conseguinte, em uma das pessoas do discurso. 

Note-se esse funcionamento discursivo através da sdr 01 que, por conta do uso da 3ª 

pessoa, poderia apontar para uma espécie de ambigüidade discursiva dessa forma pronominal, 

no sentido de que, em determinadas condições do discurso, o sujeito parece enunciar sobre o 

PT, e não em nome do PT, (... o PT é o primeiro partido dos trabalhadores que existe no país. 

(...) a proposta de organização da classe trabalhadora que o PT tem o diferencia de qualquer 

outro partido no Brasil...).  Observe-se que, embora o fragmento destacado remeta para a 

construção discursiva do referente “o PT”, esse efeito se desfaz à medida que o sujeito passa a 

enunciar através do “nós”, produzindo o efeito de sentido de que essa 3ª pessoa (o PT) é 

assumida (ou se associa) pelo “nós”, dirigentes petistas; pelo “nós”(do PT/petistas); e também 

pelo “nós”(o PT), como pode ser observado em ...Nós não pretendemos usar a classe 

trabalhadora, nós pretendemos ser o resultado da própria classe trabalhadora... . 

O efeito de sentido que se produz é o de que o sujeito enunciador do DL, na projeção 

imaginária que faz do lugar social de fundador e de dirigente petista, atravessado pela 

ideologia e pelo inconsciente, “funde” os dirigentes petistas com o próprio partido, 
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dispersando-se na sua representação entre o “nós” e a terceira pessoa do singular (o PT) – 

enuncia em nome dos dirigentes petistas, mas também do PT – “eles” são o PT ou, então, “o 

PT” produz o efeito de sentido do “nós”, dirigentes petistas. Esse sujeito, na sua projeção 

imaginária, não estabelece distinção entre ser dirigente petista e ser o PT. 

No caso em análise, a terceira pessoa (o PT) é incorporada ao “nós” e funciona como 

um de seus referentes discursivos – “nós”/dirigentes petistas; “nós”/deputados constituintes 

petistas; “nós”/petistas; “nós”/o PT – a terceira pessoa (ele), neste funcionamento discursivo, 

produz o efeito de sentido da primeira pessoa do plural (nós).  

Esse funcionamento discursivo conduz ao entendimento de que vale também para os 

pronomes o escrito por Pêcheux (1988) no sentido de que “....as palavras não significam a 

priori...”, pois, para compreendê-los não basta observar o contexto nos quais são atualizados, 

ou seja, entender como deiticamente são atualizados; na perspectiva teórica da AD, é 

necessário mais do que isso – é preciso analisá-los a partir do processo discursivo em que 

ocorrem para compreender como funcionam e que efeitos de sentido produzem. No caso em 

análise, pouco interessa entender que a 3ª pessoa é preenchida pelo “PT”, interessa mais é 

compreender como essa 3ª pessoa funciona e, ao funcionar de uma maneira e não de outra, 

que sentido(s) produz. Ou seja: o referente da 3ª pessoa é construído discursivamente. 

As análises até aqui realizadas apontam para o que foi escrito no capítulo anterior no 

sentido de que, no DL, quando o sujeito enuncia, em nome do PT, para a exterioridade da 

posição-sujeito e da FD, a função enunciativa do porta-voz não é exercida  exclusivamente 

através do “nós”, pois seu sujeito enunciador a exerce também através da 3ª pessoa. Registre-

se, no entanto, que referido funcionamento discursivo produz o efeito de sentido de um “nós”, 

portanto, na minha interpretação, é o “nós” que se consolida como sendo a forma pronominal 

própria da função enunciativa do porta-voz do PT,  pois o efeito de sentido que “o PT” produz 

é o de um “nós” político. 

  

Encerrando o recorte discursivo sobre “O “nós” do porta-voz sindical e 

petista 

 

Uma vez analisados o “nós” do porta-voz sindical e o “nós” do porta-voz do PT, 

acredito ser possível afirmar que o funcionamento discursivo dos mesmos aponta para: 
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- uma relação de alteridade que o próprio sujeito enunciador do DL estabelece 

consigo mesmo: ser dirigente sindical, mas também ser “o trabalhador”; ser dirigente petista, 

mas também ser um petista ou, até mesmo, ser o PT. Segundo Pêcheux (1990(b):315), essa 

alteridade que se estabelece, em um funcionamento discursivo dessa natureza, desconstrói a 

idéia do fechamento da identidade do sujeito que, como já escrito no capítulo anterior, é uma 

identidade em constante processo de (re)construção. Por outro lado, esse processo de 

identificação está estreitamente ligado ao de representação do sujeito, pois é através da 

representação dos sujeitos no discurso que os mesmos afirmam, reconfiguram ou, até mesmo, 

reivindicam identidades (Rajagopalan, 2002:87); 

- a dispersão do sujeito enunciador do DL em diferentes formas de representação no 

discurso, tendo em vista as diferentes condições discursivas a partir das quais é levado a 

enunciar; 

- o fato de que a função enunciativa do porta-voz, no DL, não é exclusiva da forma 

pronominal “nós”, pois o sujeito enunciador do DL, nessa função, também enuncia, através da 

terceira pessoa, em nome dos segmentos sociais que referencia e dos quais também faz parte. 

Dando continuidade à análise do funcionamento discursivo do “nós” no DL, no próximo 

recorte discursivo, analiso a representação de seu sujeito enunciador através do “nós” do 

candidato da Frente Brasil Popular (FBP) constituída por uma coligação de partidos políticos 

nas eleições presidenciais de 1989, 94 e 98. 

 
Recorte discursivo III - O “nós” do candidato da Frente Brasil Popular 

 

As três sdr(s) que compõem este recorte discursivo têm como condições de produção o 

fato de terem sido enunciadas em três diferentes momentos históricos, nos quais o sujeito 

enunciador do DL concorreu à Presidência da República, apoiado por diferentes coligações 

realizadas pelo PT com outros partidos políticos, as quais resultaram na composição da Frente 

Brasil Popular (FBP) de 1989, de 1994 e de 1998. A partir das seqüências discursivas de 

referência representativas desse funcionamento discursivo, procuro compreender como 

funciona e que efeitos de sentido produz o “nós” quando o mesmo é deiticamente preenchido 

pelo referente discursivo “componentes da Frente Brasil Popular”/ “futuro governo da FBP”. 

Observe-se: 
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sdr 01 

... Eu tenho certeza que, depois dessa reportagem, vocês estarão compreendendo porque nós do PT e da Frente Brasil 
Popular, somos contra a privatização. Nós somos contra a privatização, porque a privatização nada mais é do que pegar o 
patrimônio do povo e entregar para a iniciativa privada. Imagine vocês, será que a iniciativa privada iria querer privatizar ou 
comprar do Estado uma empresa que não desse lucro? Será que eles teriam coragem de comprar do Estado uma empresa que 
não prestasse. Ora, eles só querem comprar exatamente as empresas boas que têm mercado e que dão lucro. Ora, isso 
significa o quê? Significa que o governo Sarney, no final do seu mandato está querendo lesar o patrimônio do povo brasileiro. 
Nós somos contra a privatização, porque achamos que não temos que entregar as empresas estatais para a iniciativa privada. 
O que nós temos é que democratizar as empresas estatais... (Horário eleitoral gratuito/TV - 1° Turno -  02/10/1989). 

sdr 02 

...Uma coisa simbólica para nós é a política agrícola, a fome. Mas primeiro quero dizer que não acredito que você 
consiga acabar com nenhum dos problemas do Brasil num dia. O que nós queremos é apontar quais são as grandes coisas 
que nós vamos atacar. Precisamos começar o governo anunciando que o crédito agrícola será para o pequeno e médio 
produtor agrícola. No primeiro momento, vamos resolver o problema dos assentados que estão acampados hoje. É uma 
vergonha nacional você ter 50 mil pessoas à beira das estradas num país com a quantidade de terras que tem o Brasil. A outra 
coisa é a questão do combate à fome. (...) . Então, temos que continuar com a campanha da solidariedade para garantir que as 
pessoas possam comer no mínimo três vezes ao dia, e temos que ver todas as fontes de investimentos que possam gerar 
empregos imediatos. Falar de agricultura não significa apenas dar terra. Significa dar a terra e condições de produção. Num 
debate agora em Jales (SP), o presidente da cooperativa disse o seguinte: Olha, Lula, se houver investimento nas 
propriedades de 10 a 100 hectares, cada uma pode gerar imediatamente três empregos. Nós estamos colocando apenas um 
em nosso programa ... (Fragmentos de entrevista à Folha de São Paulo, 14/08/1994, p.06-07). 

sdr 03 

... Os jovens são os mais atingidos pelo flagelo do desemprego. Vamos implementar três programas. O programa 
Primeiro Emprego vai conceder bolsas e estimular empresas e ONGs a criarem vagas adicionais para jovens sem experiência 
profissional. Durante os primeiros seis meses, os recursos serão públicos. Depois as empresas (prioritariamente micros e 
pequenas) ou ONGs assumirão o compromisso de manter essa vaga, às suas custas, por, no mínimo, 18 meses (...). Em 
parceria e sintonia com os municípios, Estados e a sociedade civil, vamos estender a cobertura (...). Garantiremos qualidade 
na assistência ao parto e, com o Programa de Saúde da Criança, faremos o acompanhamento intensivo dos bebês... 
(Fragmentos de entrevista à Folha de São Paulo, 02/10/1998). 

A forma pronominal em análise é o “nós” do candidato da FBP, mas as sdr(s) deste 

recorte discursivo permitem compreender que, ao exercer essa função, o sujeito enunciador do 

DL também se representa através da ilusão subjetiva do “eu” (ver o recorte discursivo da 

Seção I deste capítulo). Também registro que, no exercício da função enunciativa de 

candidato da FBP, esse sujeito não se representa, nem a representa através da terceira pessoa, 

como no caso do funcionamento do “nós da liderança” e do “nós do porta-voz”, anteriormente 

analisados nesta seção. Na função enunciativa de candidato da Frente Brasil Popular, o sujeito 

enunciador do DL, ao representar-se através da forma pronominal “nós”, referencia:  na sdr 

01 – a Frente Brasil Popular, mas também o PT; na sdr 02 – a Frente Brasil Popular e também 

o futuro governo da FBP; na sdr 03 – o futuro governo da FBP.  

Por outro lado, o que se observa é que, embora o “nós” em análise neste recorte 

discursivo seja aquele que tem como referente discursivo a FBP, a forma pronominal “nós”, 

ao longo do espaço-tempo analisado, em determinadas condições discursivas, também é 

preenchida pelo PT. Representativa desse funcionamento discursivo é a sdr 01; essa 

coexistência do “nós” do PT com o “nós” da FBP possibilita a compreensão de que o “nós” 

que tem a FBP como referente discursivo, no DL, coabita com o “nós” que tem como 

referente discursivo o PT. Afirmo isso porque, não obstante a FBP sempre ter representado 
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uma coligação formada por vários partidos políticos, o sujeito enunciador, ao longo do DL, ao 

referir-se à FBP, não raras vezes, nomeia também o PT. Note-se como esse funcionamento 

discursivo ocorre através de um fragmento da sdr 01: 

 ... Eu tenho certeza que, depois dessa reportagem, vocês estão compreendendo porque nós do PT e da Frente Brasil 

Popular, somos contra a privatização...(grifos meus). 

Na minha compreensão, o fato de o sujeito enunciador do DL ter se consolidado na 

função enunciativa de porta-voz petista (ver bloco discursivo II deste cap.), mesmo em uma 

situação de coligação com outros partidos, o coloca na obrigação de continuar enunciando em 

nome desse partido, embora também enuncie na função enunciativa de candidato; essa função 

de candidato não apaga a de porta-voz do partido que esse sujeito lidera e representa. A 

aliança entre os partidos que compõem a FBP produz, em relação ao sujeito enunciador do 

DL, uma duplicidade de funções a partir das quais é levado a enunciar. O sujeito enunciador, 

afetado pelo inconsciente e pela ideologia, dispersa-se em diferentes formas de representação, 

mas continua identificado com a posição-sujeito e com a FD na qual está inscrito; são elas que 

afetam o discurso em análise e isso se revela pelo referido discurso, isto é, o DL materializa as 

diferentes funções a partir das quais esse sujeito é levado a enunciar - como líder e porta-voz 

dos trabalhadores e do PT;  como candidato da FBP. É justamente o fato de o sujeito 

enunciador do DL exercer a função enunciativa de líder e de porta-voz legítimo do PT que o 

credencia a ser o candidato da Frente e a enunciar como tal. 

Talvez aqui se possa compreender que o DL, tendo em vista essa coexistência das  

funções enunciativas a partir das quais pode enunciar, produz-se nos desvãos das mesmas. 

Estou entendendo desvão não como um vazio de discurso, mas sim como o espaço possível 

em que o sujeito enunciador do DL se movimenta, deslizando entre as diferentes funções 

enunciativas a partir das quais é levado a enunciar. 

Pêcheux (1990 (c): 56) salienta que todo o discurso é o índice potencial de uma 

agitação nas filiações sócio-históricas de identificação, na medida em que ele constitui, ao 

mesmo tempo, um efeito dessas filiações e um trabalho de deslocamento no seu espaço. Nesse 

sentido, entendo que, em especial, no funcionamento discursivo representado através da sdr 

01, o sujeito enunciador do DL, apesar de enunciar como candidato da FBP, reforça sua 

identificação com a posição-sujeito em que está inscrito; a análise aponta, então, para o fato 

de que, nesse funcionamento discursivo, ocorre uma espécie de movimentação do sujeito 

enunciador do DL entre essas duas formas de representação; está incluído no conjunto dos 

referentes discursivos que o “nós” representa neste recorte discursivo, mas não “se descola” 
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da função enunciativa de porta-voz do PT e, muito menos, dos saberes da posição-sujeito e da 

FD em que está inscrito e que afetam o DL. Remeto novamente a Pêcheux (1969) quando, ao 

referir-se sobre as formações imaginárias, escreve que as diferentes maneiras do sujeito 

representar-se não têm a ver com a presença física do indivíduo, e sim com os lugares 

determinados na estrutura de uma formação social. (...) esses lugares estão representados 

nos processos discursivos em que são colocados em jogo (1990(a):82). 

A sdr 01 é representativa de um outro funcionamento discursivo, ou seja,  do jogo de 

linguagem que se estabelece entre as formas pronominais “vocês” / “eles”. Procuro, então, 

compreender que(ais) sentido(s) é/são produzidos, neste recorte discursivo, através desse 

funcionamento discursivo. No que se refere à terceira pessoa, já foi registrado que, na função 

enunciativa de candidato da FBP, o sujeito enunciador do DL não representa esse referente 

discursivo através da terceira pessoa como nos casos anteriormente examinados neste 

capítulo. No bloco discursivo em análise, se faz presente a terceira pessoa do plural, 

produzindo outros efeitos de sentido. Daí, o interesse em entender como a mesma funciona e 

qual(is) efeito(s) de sentido produz quando representada por “vocês” e por “eles”. Meu gesto 

interpretativo me leva a compreender aí uma ilusão de interlocução, no sentido de que 

“vocês”, representa os leitores, espectadores e/ou telespectadores “convidados” à 

interlocução, ou seja, produz o efeito de sentido da segunda pessoa do plural (vós); é para 

esses interlocutores que o discurso é dirigido, no sentido de que compreendam e aceitem os 

argumentos do DL. Já a forma pronominal “eles” representa, no discurso em análise, a FD 

patronal brasileira, politicamente contrária àquela em que o DL está inscrito. Levadas em 

conta as condições de produção do discurso em análise, é possível compreender que é com o 

“eles”(sdr 01), anteriormente referido, que se estabelece a tensão e o confronto político. 

Diante desse funcionamento discursivo, importa notar a amplitude e a complexidade da 

terceira pessoa no funcionamento do DL; a mesma só pode ser compreendida na cena 

discursiva de interlocução, levando-se em conta o interdiscurso, constitutivo do sentido – não 

há como lhe atribuir sentido, se as condições histórico-sociais do discurso não forem 

consideradas. Retomo e parafraseio Corten (1999) para enfatizar que os discursos políticos se 

inscrevem no campo da persuasão, situando-se nos desvãos entre a vida política, tal como se 

desenvolve nas instituições políticas e a cena de representação das forças políticas. 

Quero crer que, no movimento argumentativo da sdr 01, o ouvinte e/ou leitor é 

“convidado” a aceitar a “afirmação” desse discurso (... somos contra a privatização. Nós 

somos contra a privatização, porque a privatização nada mais é do que pegar o patrimônio 
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do povo e entregar para a iniciativa privada...) e também é persuadido a compreender, 

através da negação, que dela o DL se afasta (...porque achamos que não temos que entregar 

as empresas estatais para a iniciativa privada) para, então, “aceitar” a projeção de futuro à 

qual o sujeito enunciador acena (O que nós temos é que democratizar as empresas estatais...). 

Esse movimento de projeção de futuro também pode ser observado nas sdr(s) 02 e 03; 

nelas, é possível compreender que o sujeito enunciador do DL afirma (...Uma coisa simbólica 

para nós é a política agrícola, a fome (sdr 02) / Os jovens são os mais atingidos pelo flagelo 

do desemprego (sdr 03)) para, logo em seguida, buscar o convencimento e a adesão do 

interlocutor em relação às afirmações e projeções feitas através do “nós”, futuro governo da 

FBP. Observem-se essas projeções: 

sdr 02 - ... O que nós queremos é apontar quais são as grandes coisas que nós vamos atacar. Precisamos começar o 
governo anunciando (...). No primeiro momento, vamos resolver o problema. (...) e temos que ver todas as fontes de 
investimentos que possam gerar empregos imediatos... 

sdr 03 - ... Vamos implementar  (...) O programa Primeiro Emprego vai conceder bolsas e estimular empresas e 
ONGs a criarem (...) Depois as empresas (...) assumirão o compromisso de manter (...), vamos estender a cobertura (...). 
Garantiremos (...) faremos... 

Esse movimento do discurso permite compreender que esse sujeito enuncia tanto 

explicitando a percepção da FBP sobre os problemas que o país enfrenta, como apresentando 

a perspectiva que será adotada por um eventual governo da FBP. Essa projeção de futuro tem 

a ver com o que escreve Miguel (2000:28). Esse autor, quando trata do “Mito e do Discurso 

Político”, sinaliza para o fato de que o discurso político, embora se utilize do passado e o 

redesenhe permanentemente, se projeta com muito mais freqüência em direção ao futuro. No 

caso em análise, o DL explicita o projeto da FBP, apontando para um novo devir da sociedade 

e, ao mesmo tempo, permitindo a compreensão das relações de força que nela estão em jogo. 

Nesse sentido, acredito ser possível escrever que a projeção de futuro se produz como o mais 

forte efeito de sentido no funcionamento da função enunciativa do “nós” do candidato da 

FBP.  

 Sintetizando o que precede, encerro este recorte, afirmando que o sujeito enunciador do 

DL, representando-se através da forma pronominal “nós”, na função enunciativa de candidato 

da FBP e, em nome dela, busca o convencimento dos interlocutores através daquilo que 

apresenta como sendo a projeção de futuro da sociedade almejada, isto é, formula promessas 

de um novo devir social e aponta para o que fará esse futuro governo, caso se concretize. 
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Um contraponto entre o “nós” da liderança, o “nós” do porta-voz e o 

“nós” do candidato da FBP 

 

O objetivo desta seção foi o de procurar compreender como discursivamente a forma 

pronominal “nós” funciona e produz sentidos a partir de três cenas discursivas de interlocução 

distintas – a primeira tratou do lugar da liderança, isto é, da interlocução interna estabelecida 

entre o sujeito enunciador do DL e seus pares no interior da posição-sujeito e da FD em que o 

referido discurso está inscrito; a segunda, apresentada através de dois blocos discursivos, 

tratou da interlocução estabelecida com a exterioridade da posição-sujeito e da FD em que se 

inscreve o discurso em pauta e analisou o “nós” do porta-voz sindical e o “nós” do porta-voz 

do PT, respectivamente; a terceira, também tratou da interlocução estabelecida com a 

exterioridade da posição-sujeito e da FD em que se inscreve o DL, e analisou o “nós” do 

candidato da Frente Brasil Popular. 

No que se refere à interlocução interna, tomei o lugar da liderança como marcado e 

construído no e pelo próprio DL. Ou seja, o funcionamento desse discurso atesta que é o seu 

sujeito enunciador que estabelece a interlocução com seus pares no sentido da explicitação 

dos rumos do movimento e do encaminhamento da luta sindical; enfim, é esse sujeito que tem 

o olhar mais amplo, isto é, o excedente de visão sobre o todo das relações internas que se 

estabelecem no âmbito da posição-sujeito e da FD na qual ele também está inscrito. É isso que 

o leva a enunciar para o interior da posição-sujeito e também da FD, assumindo o lugar do 

líder. No discurso em análise, dois são os traços característicos do “nós” da liderança: o “tom 

didático” produzido através do discurso pedagógico; e, o efeito de exterioridade produzido 

pelo funcionamento discursivo da terceira pessoa (singular/plural) que possibilita ao sujeito 

enunciador referenciar os grupos sociais aos quais também pertence como se estivesse fora 

deles. 

Já, na interlocução com a exterioridade da posição-sujeito e da FD em que o DL está 

inscrito, o sujeito enunciador, na função enunciativa de porta-voz (do movimento sindical e 

do PT), enuncia em nome desses segmentos sociais, ou seja, em nome dos dirigentes 

sindicais/dos trabalhadores e do PT/dos petistas, formulando as demandas que lhes são 

próprias. No funcionamento discursivo do DL, na função enunciativa do porta-voz, com 

exceção de quando o sujeito enuncia como porta-voz sindical, o “tom didático” do DL 

praticamente desaparece; o sujeito enunciador do DL, nessa função, marca o referido discurso 
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com características do discurso polêmico, estabelecendo, quando da formulação das 

demandas, tensão e confronto com a exterioridade da FD em que está inscrito. 

A análise do “nós” do porta-voz revela que o sujeito enunciador do DL, ao enunciar 

formulando demandas em nome do PT, também se representa através da terceira pessoa do 

singular que, no funcionamento discursivo em análise, se associa ao “nós” como uma das 

formas de representação da função enunciativa do porta-voz. É tendo em vista essa maneira 

de o sujeito enunciador representar-se através da 3ª pessoa, atualizada pelo PT, que acredito 

ser possível afirmar que, embora o “nós” seja a forma pronominal mais recorrente no 

exercício dessa função enunciativa, no DL, ela não é exclusiva, pois o sujeito enunciador 

também formula demandas e exigências através da terceira pessoa do singular. 

Em relação à função enunciativa do porta-voz no funcionamento discursivo do DL, 

talvez se possa remeter ao que escreve Pêcheux (1990(d)) sobre a dupla visibilidade da função 

enunciativa do porta-voz. Em suas palavras: 

...o efeito que ele exerce falando “em nome de...” é antes de tudo um efeito visual, 
que determina esta conversão do olhar pelo qual o invisível do acontecimento se 
deixa enfim ser visto: o porta-voz se expõe ao olhar do poder que ele afronta, 
falando em nome daqueles que ele representa, e sob o seu olhar. Dupla 
visibilidade (ele fala diante dos seus e parlamenta com o adversário) que o coloca 
em posição de negociador potencial, no centro visível de um “nós” em formação e 
também em contato imediato com o adversário exterior (op. cit., p. 17). 

E, em relação ao líder, penso ser possível deslocar algumas das características do porta-

voz para o que estou entendendo como o lugar da liderança no qual o sujeito enunciador, ao 

invés de se expor ao olhar do poder que afronta e parlamentar com o adversário, se expõe ao 

olhar de seus pares e parlamenta com e para os seus “iguais” no espaço público da cena 

discursiva de interlocução interna, colocando-se em posição daquele que dá “o norte” para os 

diferentes grupos sociais que se inscrevem na mesma posição-sujeito e FD em que ele está 

inscrito.  

Um outro funcionamento discursivo do “nós”, no DL, foi analisado – o “nós” do 

candidato da FBP que tem como referentes discursivos os componentes da FBP e o futuro 

governo da FBP. Trata-se também de uma interlocução com a exterioridade da posição-

sujeito e da FD em que o DL está inscrito. Em nome da FBP, o sujeito enunciador desse 

discurso exerce a função enunciativa de candidato. No que se refere a essa função, destaco 

que o sujeito enunciador do DL a exerce em nome da coligação dos partidos que compõem a 

“frente”, mas não formulando demandas, e sim fazendo promessas de campanha, isto é, 

projetando o futuro governo, caso ele se concretize. 
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Ressalto que como o que está em análise nesta tese é o discurso de Lula (DL), o mesmo 

se reconfigura de acordo com as condições histórico-sociais de produção desse discurso, ou 

seja, a cada “frente” que se forma (1989/94/98), o DL reelabora saberes, mas, ao mesmo 

tempo, mantém-se inscrito na mesma posição-sujeito e na mesma FD – a FD dos 

trabalhadores brasileiros. 

Reitero que, na função enunciativa de candidato, o sujeito enunciador do DL não mais 

formula demandas àqueles que detêm o poder sobre os trabalhadores e, por isso, não enuncia 

na função de porta-voz – ele não é porta-voz da FBP, é candidato; é essa condição de 

candidato que o leva a enunciar para a exterioridade da posição-sujeito e da FD em que, 

naquelas condições de produção, está inscrito, mas projetando o futuro, caso o governo da 

FBP se concretize. Diante disso, o que se consolida como característica do “nós” do candidato 

é o traço de projeção de futuro. 

No funcionamento discursivo do “nós” de candidato, o que se pode observar é que, 

embora o sujeito enunciador do DL procure estabelecer a interlocução com os leitores, 

espectadores e/ou telespectadores na acentuada busca de convencimento dos mesmos, na 

maioria das vezes, o que se produz é um efeito de ilusão interlocutiva (Zoppi-

Fontana,1997:93), pois a reversibilidade em um discurso desta natureza praticamente inexiste. 

Nessas condições de produção, o DL, ao mesmo tempo em que projeta o futuro, se marca 

como um discurso que, na interlocução com a exterioridade da FD, faz denúncias e estabelece 

enfrentamentos com a FD politicamente antagônica. Por isso, configura-se como um discurso 

polêmico de natureza persuasiva.  

Essas três funções enunciativas, da liderança, do porta-voz e do candidato, 

materializam-se no DL à medida que o funcionamento discursivo, observado através dos três 

recortes discursivos, aponta para o fato de que seu sujeito enunciador não é um trabalhador, 

não é um petista, não é um componente da FBP igual aos seus pares. Ele é um deles, mas não 

se relaciona com a forma-sujeito da FD da mesma maneira que os demais trabalhadores, os 

demais petistas. Isso ocorre porque esse sujeito exerce, no interior da posição-sujeito em que 

está inscrito, a função de líder o que, por conseguinte, o legitima a enunciar para fora da 

posição-sujeito e da FD na função enunciativa de porta-voz; e, pelo fato de o PT, nas três 

eleições presidenciais que ocorreram no espaço-tempo delimitado para esta tese, ter 

estabelecido coligações com outros partidos políticos para formar a Frente Brasil Popular, a 

liderança interna que o sujeito enunciador do DL exerce o credencia para ser o candidato da 

FBP.  
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As funções referidas no parágrafo anterior (da liderança, do porta-voz e do candidato) 

também podem ser discursivamente apreendidas pelo funcionamento do DL em terceira 

pessoa: no caso da liderança, o sujeito enuncia para o conjunto do qual ele também faz parte 

como se estivesse fora dele; na análise do porta-voz sindical, o sujeito enunciador do DL 

também referencia através da 3ª pessoa, trabalhador/ classe trabalhadora produzindo o efeito 

de exterioridade (Zoppi-Fontana, op.cit) que parece dissociar esse sujeito dos grupos sociais 

que referencia e aos quais também pertence. O referido funcionamento discursivo dá pistas de 

que é esse sujeito que enuncia em nome deles, desempenhando a função enunciativa de porta-

voz. Nesse sentido, tanto no “nós” da liderança como no “nós” do porta-voz sindical, esse 

“olhar de fora” permite a esse sujeito enunciar internamente como líder e, para a exterioridade 

da posição-sujeito e da FD, como porta-voz do movimento sindical; na análise do porta-voz 

do PT, a terceira pessoa funciona como uma das formas desse sujeito enunciar e produz o 

efeito de sentido de um “nós”. 

As análises realizadas nesta seção, também possibilitam observar um outro efeito de 

sentido que caracteriza o funcionamento discursivo do DL – a dispersão do sujeito 

enunciador, tanto em relação às diferentes formas através das quais se representa, quanto 

pelas diferentes condições discursivas a partir das quais enuncia. Em relação a isso, pode-se 

perceber que, como liderança, esse sujeito “fala” com e para os seus pares; por outro lado, na 

função enunciativa de porta-voz, parlamenta com os adversários, isto é, enuncia para a 

exterioridade da FD; no caso em análise, tanto no bloco discursivo 1 como no 2 (recorte 

discursivo II), o sujeito enunciador do DL, em nome do movimento sindical e do PT, 

respectivamente, enuncia formulando exigências e demandas que lhes são próprias; e, por fim, 

no terceiro recorte discursivo, enuncia para espectadores, leitores e/ou telespectadores como 

candidato da FBP, projetando o futuro governo da FBP, caso se concretize. 

Para além das formas de representação do sujeito referidas nesta seção, o sujeito 

enunciador do DL, no espaço-tempo em análise nesta tese, também se representa através de 

“o Lula”. É desse funcionamento discursivo que trato na seguinte seção. 
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Seção lII – Quem é “o Lula” que o sujeito enunciador do DL referencia? 

 

Nos vários movimentos de leitura do arquivo, foi possível constatar uma outra forma de 

representação do sujeito enunciador do DL. Este, ao enunciar, referencia a si próprio, usando 

a terceira pessoa; essa terceira pessoa é deiticamente atualizada por seu nome próprio ou, mais 

especificamente, por “Lula”, determinado pelo artigo definido “o” como, por exemplo, nesta 

passagem: ...Muita gente espera que o Lula restrinja sua atividade à reivindicação salarial. 

Mas há momento prá tudo.(...) Talvez o Lula nem participe disso... (23/07/78 – Diário do 

Grande ABC). Foi possível observar que referido funcionamento discursivo ocorre com uma 

certa regularidade, no processo discursivo em pauta.  

A partir dessa constatação, passei a me perguntar sobre o que levaria esse sujeito 

enunciador a se representar como se fosse um outro? Por que razão ele parece se dividir em 

dois, um que fala e o outro sobre o qual fala, assumindo o lugar de sujeito enunciador e de 

referente ao mesmo tempo? O referente discursivo (o Lula) estaria aí funcionando como uma 

das formas de representação do sujeito enunciador do DL? Dessas inquietações, resultou o 

interesse em analisar como se dava esse funcionamento discursivo e que efeitos de sentido 

poderiam ser produzidos, ao longo do período compreendido entre 1978/98. Em síntese, nesta 

seção, busco, basicamente, compreender quem é “o Lula” que o sujeito enunciador do DL 

referencia e também que efeitos de sentido o referido funcionamento discursivo produz, pois, 

como já visto nas seções I e II, bem como no capítulo anterior, os saberes da posição-sujeito e 

da FD na qual o DL está inscrito sofrem, ao longo do processo discursivo, várias 

transformações, indicativas de que as condições de produção mudaram, o que reflete na 

heterogeneidade do discurso e na forma dispersa desse sujeito enunciar. Assim, no processo 

discursivo em análise, se está diante de um sujeito enunciador que, embora inscrito em uma 

mesma posição-sujeito no espaço-tempo em análise, dispersa-se porque se representa através 

de variadas formas e enuncia a partir de diferentes condições discursivas.  

Procurando compreender esse funcionamento discursivo, organizo a seção em três 

subseções. Na primeira delas, abordo duas noções teóricas - referência e designação; na 

segunda, trato da terceira pessoa no sistema pronominal; na terceira, sob a perspectiva 

teórica da AD, trato da quarta pessoa discursiva e apresento um recorte discursivo através 

do qual realizo a análise do funcionamento discursivo de “o Lula” no discurso em pauta.  
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Subseção I – Sobre referência e designação 

 

Tendo em conta que, nesta seção, procuro compreender um funcionamento discursivo 

no qual o sujeito enunciador do DL referencia a si próprio como se fosse um outro, acredito, 

de início, importante examinar o que escreve Frege (1978:61-86) no texto “Sobre o sentido e 

a referência”77. Esse autor convida a pensar sobre o fato de que unido a um sinal, além de sua 

referência, existe o sentido desse sinal78. Segundo ele, a designação de um objeto singular 

pode consistir em uma ou em várias palavras ou, ainda, em outros sinais. 

A referência de uma expressão remete para o objeto por ela designado, e o sentido 

consiste no modo de apresentação do objeto, ou seja, no modo como a expressão designa o 

objeto. O sentido, assim, funcionaria como uma espécie de “julgamento” do referente. 

Segundo palavras do autor: 

A conexão regular entre o sinal, seu sentido e sua referência é de tal modo 
que ao sinal corresponde um sentido determinado e ao sentido, por sua vez, 
corresponde uma referência determinada, enquanto que a uma referência (a um 
objeto) não deve pertencer apenas um único sinal. O mesmo sentido tem 
expressões diferentes em diferentes linguagens, ou até na mesma linguagem 
(op.cit., p.63). 

É interessante notar que Frege já chamava a atenção para o fato de que, nas linguagens 

naturais, nem sempre a cada expressão corresponde um sentido determinado e que se devia 

ficar satisfeito se a mesma palavra tivesse sempre o mesmo sentido num mesmo contexto. 

Segundo o autor, o que se poderia assegurar é que um “nome próprio” sempre teria um 

sentido, que não, necessariamente, corresponderia a uma referência, isto é, o sentido nunca 

asseguraria sua referência. 

Para além da discussão sobre sinal, sentido e referência, Frege propõe pensar a 

representação79. Afirma ser necessário distinguir a referência e o sentido de um sinal, da 

representação associada a este sinal. Segundo ele,  

a referência de um nome próprio é o próprio objeto que por seu intermédio 
designamos; a representação que dele temos é inteiramente subjetiva; entre uma e 
outra está o sentido que, na verdade, não é tão subjetivo quanto a representação, 
mas que também não é o próprio objeto (op.cit., p.65). 

Frege ocupa-se também com o sentido e a referência de sentenças assertivas, as quais, 

segundo ele, contêm um pensamento. Afirma que esse pensamento consiste no sentido da 

                                                           
77  Este texto foi publicado no final do século XIX. 
78 Sinal para Frege é nome, combinação de palavras, letra; referência é o que o sinal designa; sentido é o modo 
de apresentação do objeto. 
79 Representação para Frege é entendida como “uma imagem interna”, própria do sujeito. 
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sentença, mas que isto não lhe é suficiente - é preciso identificar também sua referência para 

que se possa estabelecer o seu valor de verdade (sua referência). O valor de verdade de uma 

sentença seria, então, a circunstância de ela ser verdadeira ou falsa. Não é, no entanto, apenas 

a referência que dá o valor de verdade - é o pensamento junto com sua referência.  

Assim, segundo o pensamento desse autor, para que um enunciado tivesse sentido, o 

pensamento (sentido da sentença) - seu julgamento, deveria ser “verdade” sobre o referente 

que deveria necessariamente existir; caso contrário, o enunciado poderia ter sentido, mas 

carecer de referência, prejudicando, assim, seu valor de verdade. Frege, em outra passagem, 

salienta que: 

A referência e o sentido de um sinal devem ser distinguidos da 
representação associada a esse sinal. Se a referência de um sinal é um objeto 
sensorialmente perceptível, minha representação é uma imagem interna, imersa 
das lembranças de impressões sensíveis passada e das atividades, internas e 
externas, que realizei. Esta imagem interna está freqüentemente saturada de 
emoções; a claridade de suas diversas partes varia e oscila. Até num mesmo 
homem, nem sempre a mesma representação está associada ao mesmo sentido. A 
representação é subjetiva: a representação de um homem não é a mesma de outro. 
Disto resulta uma variedade de diferenças nas representações associadas ao 
mesmo sentido (1978: 64 -65). 

É possível entender que a concepção de referência de Frege tenha sido o germe para 

que se pudesse pensar a linguagem em um contexto de uso. É essa parte da semântica lógica 

que interessa aos estudos da linguagem. Ou seja, a partir dos estudos desse autor, mesmo 

ancorados na lógica, é possível compreender a passagem da semântica referencial ou lógica 

para a semântica lingüística, para a semântica enunciativa e, mais tarde, para uma semântica 

discursiva. 

Não obstante a essa contribuição, tendo em vista que a análise que realizo, nesta seção, 

tem a ver com a referência ligada ao funcionamento da terceira pessoa pronominal, acredito 

importante notar o escrito por Martins (1983:15-29), no sentido de que os lógicos tinham, em 

relação à linguagem, propósitos epistemológicos bem definidos e distantes daqueles que 

poderiam conduzir a um interesse especial pelos pronomes. Estudavam a linguagem enquanto 

instrumento da filosofia e da ciência, tendo, portanto, como objetivo estabelecer as relações 

entre as expressões e o que elas designavam, bem como determinar as condições de verdade 

das proposições. Como se chegava aos valores de verdade a partir de sentenças assertivas, 

eram elas o objeto lingüístico da reflexão. Nesse sentido, reitera a autora, a inclusão dos 

pronomes seria altamente perturbadora, pois traria, para o estudo, variáveis ligadas à 

interlocução e ao contexto, incompatíveis com a busca do verdadeiro e do falso. Afirma que, a 

partir disso, é possível entender a necessidade da abstração lingüística que Frege realiza, 
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quando toma como sinal ou nome qualquer designação que faça às vezes de um nome próprio, 

cuja significação seja, portanto, um objeto determinado.  

Na direção do escrito por Martins (op.cit.), estão os estudos da semântica histórica, nos 

moldes como vem sendo tratada por Guimarães (2000)80. Essa concepção altera o foco sobre 

o qual o sentido passa a ser pensado. Não se trata mais de estabelecer uma relação entre os 

nomes e seus referentes. Afirma o autor que o espaço de enunciação é um espaço social e 

político; espaço esse que não pode ser reduzido a uma cena abstrata: espaços de enunciação 

são constituídos por acontecimentos e dividem o acesso ao dizer de forma desigual. Isso se dá 

pelo fato de que a língua, para funcionar, é afetada pelas contradições existentes nesse espaço 

- a língua não é variada, é dividida. Por outro lado, a realidade não é dividida a priori, é o 

espaço de enunciação que regula o dizer: o acesso à palavra se dá através de cenas 

enunciativas que se constituem de lugares de dizer. Um elemento fundamental da cena 

enunciativa é o sujeito dividido, ou seja, não é possível uma cena enunciativa sem essa 

divisão. Não há como dizer a não ser que se diga de algum lugar como prática social; não se 

trata da soma de locutores (como em Ducrot), trata-se da divisão do sujeito que se movimenta 

nas diferentes representações. A enunciação não é homogênea e o sujeito se divide porque 

enuncia afetado por uma memória interdiscursiva, organizada pelo esquecimento. As palavras 

entram nos acontecimentos81 em virtude dos sentidos que elas produziram nos textos pelos 

quais passaram. 

Guimarães (2002:18-28), ao se perguntar de que modo a linguagem apreende o mundo 

e em que medida a designação tem a ver com a textualidade, ressalta que é preciso construir 

uma relação com o mundo sem um caráter de empiricidade, pois a apreensão do real se dá 

através do simbólico e é afetada por uma certa prática. O referente de linguagem é construído 

pela própria linguagem. É o caso, por exemplo, dos nomes próprios de pessoa: esses, se 

observados, permitem perceber que a univocidade do nome é uma ilusão. Um nome próprio 

não é unívoco porque é construído - é uma construção de linguagem, uma combinatória de 

nomes. Segundo esse autor, a textualidade constitui-se porque dizer é (re)escriturar o dito (é 

                                                           
80 Quando me refiro a Guimarães (2000) tomo como referência o Curso: “Textualidade, Designação e 
Argumentação”, ministrado por Eduardo Guimarães, na PUC/RS,  nos dias 05 a 07 de dezembro daquele ano. As 
idéias explicitadas nesse curso foram, mais tarde, registradas no livro Semântica do Acontecimento: um estudo 
enunciativo da designação. SP: Pontes, 2002. 
81 Registre-se que a noção teórica de acontecimento em Guimarães (2002) não tem a mesma dimensão do 
acontecimento histórico e discursivo tratado nesta tese, no âmbito da AD. Esse autor, embora leve em conta a 
historicidade e o descentramento do sujeito, trata do acontecimento numa perspectiva histórico-enunciativa. 
Segundo ele, acontecimento e enunciação se equivalem, ou seja: a enunciação é um acontecimento de 
linguagem, se faz pelo funcionamento da língua (op. cit., p.11). 
 



 227

sempre (re)dizer); a (re)escritura é incessante e acontece nesses pontos de identificação pela 

polissemia (é igual, mas não é igual) - a contradição não é uma ou outra coisa (o sim ou o 

não), é os dois juntos. A relação da linguagem com o real fundamenta a semântica; assim, 

quando se pensa o problema da designação, o que interessa é a relação dessa expressão com 

alguma coisa no mundo. A designação não classifica, e sim identifica: não há estabilidade no 

real, pois este é dado pelo social e sua (re)divisão ocorre justamente pela mobilidade que se 

tem na identificação. Escreve ele, 

na relação entre designação e nomeação, o que se deve observar é uma relação 
entre enunciações, entre acontecimentos de linguagem. Num acontecimento em 
que um certo nome funciona a nomeação é recortada como memorável por 
temporalidades específicas (op. cit., p.27). 

Assim, a designação difere da referência – o nome designa o referente, mas o lugar de 

nomear é regulado socialmente. Um nome próprio designa alguém, não apenas nomeia; ter 

um nome, faz com que o indivíduo se torne um ser social. É parte do processo social de 

identificação do indivíduo. Muitas vezes, é possível observar que, no percurso social (na 

prática social) das pessoas, os nomes podem mudar (sofrer alterações); a (re)nomeação 

contém dentro dela a nomeação. Já, por sua vez, o apelido é um lugar coletivo, pois é a 

comunidade que vai (re)fazendo o nome. Ou seja, o apelido se dá no percurso da prática 

social do indivíduo. Este ponto interessa à minha pesquisa, pois o sujeito enunciador do DL, 

durante o espaço-tempo em análise, determinado por condições histórico-sociais, incorpora ao 

seu nome de origem, o apelido “Lula” e, ao enunciar, referencia esse nome, antes apelido, 

como se estivesse falando de um outro; assim, na análise da construção de sentido desse 

funcionamento discursivo, há que se levar em conta o modo como “o Lula” funciona no 

discurso e como se dá a construção discursiva desse referente, levando-se em conta que este é 

construído pela própria linguagem. Daí a importância da exterioridade do discurso, como 

constitutiva do sentido, pois o que procuro compreender não é o referente discursivo tendo um 

sentido estabilizado, e sim como ele se configura e (re)configura e que efeitos de sentido 

podem ser produzidos nesse processo discursivo. 

Também em Foucault (1972:62-64) se pode compreender o que interessa à 

discursividade quando se trabalha a referência. Segundo ele, não são os enunciados que 

permanecem constantes, nem o domínio que formam, nem tampouco seu ponto de emergência 

ou modo de caracterização. O que interessa é o relacionamento das superfícies em que podem 

aparecer, em que podem se delimitar – é aí que podem ser analisados e especificados. Em se 

concebendo a referência desta maneira, não se trata de interpretar o discurso para fazer 
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através dele uma história do referente82; o que interessa é compreender a consistência do 

discurso na complexidade que lhe é própria. Nas palavras do autor: quer-se, integralmente, 

evitar as “coisas”, despresentificá-las. Nesse sentido, entendo que Foucault abre “caminhos” 

para o trabalho que Pêcheux e outros teóricos da AD desenvolvem em relação aos efeitos de 

sentido produzidos pelo discurso. 

Em análise do discurso, a preocupação não é com o referente ou com a designação em 

si, pois o que se leva em conta são os efeitos de sentido produzidos pelo funcionamento do 

discurso. Indursky (1997:24-25), ao comentar o posicionamento de Frege em relação ao 

sentido e à referência, chama a atenção para o fato de que a relação signo/sentido é estável e 

unívoca; desestabiliza-se, entretanto, quando tomada em uma situação de uso. A Lingüística 

ocupa-se dos sentidos estabilizados do léxico de uma língua, passíveis de serem 

dicionarizados, limitando-se ao estudo de seu sentido e de sua referência. Ressalta que, em 

AD, falar em referente só tem sentido se for levado em conta o estado de discursividade, ou 

seja, a emergência do referido objeto (enunciado) em suas reais condições de produção. O que 

interessa, conforme a autora, são as representações imaginárias feitas pelo homem no uso que 

este faz do léxico em sua prática discursiva, procurando compreender não só as 

“transformações de sentido”, mas também os efeitos decorrentes dessas transformações. Os 

enunciados, ao serem ditos, mobilizam um conjunto complexo de outros sentidos, por isso, a 

referência não pode ser concebida da mesma forma que o faz a lógica; é preciso pensá-la 

discursivamente. Assim, o que importa é examinar a construção discursiva do referente. Nesta 

mesma perspectiva, interessa o questionamento de Sercovich (1977:35-36), no sentido de que 

a apreensão direta (empirista) do referente consiste no prejuízo idealista da teoria da 

referência. Segundo ele, o problema da referência exige a articulação entre uma teoria da 

subjetividade, uma teoria semântica e as epistemologias regionais dos distintos campos 

científicos. Assim, o que interessa não é como um discurso descreve a realidade, e sim como 

esta é construída, como produz seus próprios referentes internos, determinando um regime 

representacional específico. 

Já no que se refere à designação, Indursky afirma (1999:174-75) que a mesma é 

fortemente determinada pelo imaginário dos sujeitos sociais envolvidos na interlocução; a 

designação se constrói discursivamente como um processo que rememora outra(s) 

                                                           
82 Foucault (1972:62) afirma que uma história do referente é possível e que não se exclui o esforço para 
desenterrar e libertar do texto essas experiências “pré-discursivas”. Mas é preciso não neutralizar o discurso, 
transformando-o em signo de outra coisa ou atravessando-lhe a espessura para encontrar o que permanece aquém 
dele. Ao contrário, é preciso mantê-lo em sua consistência, fazê-lo surgir na complexidade que lhe é própria. 
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designação(ões) anterior(es). Escreve, também, que as designações podem mudar de sentido, 

conforme a posição-sujeito e, por conseguinte, a FD em que estão inscritos aqueles que as 

mobilizam. O que escreve Indursky (op. cit.) tem a ver com o postulado por Guimarães (op. 

cit.), no sentido de que não há estabilidade no real, pois este é dado pelo social e sua 

(re)divisão ocorre justamente pela mobilidade que se tem na identificação.  

No discurso em análise, essa “movimentação” do sujeito enunciador do DL pode ser 

observada através das diferentes formas de representação que o mesmo assume no processo 

discursivo, ou seja, esse sujeito se movimenta entre o “eu”, o “nós” e a 3ª pessoa (ver seção II, 

bloco discursivo II deste cap.) e, se isso não bastasse, enuncia referenciando a si próprio 

através de “o Lula”. Tendo em vista a complexidade na forma desse sujeito representar-se, 

antes de iniciar a análise propriamente dita, busco entender como a terceira pessoa vem sendo 

teoricamente tratada no sistema pronominal. 

 

Subseção II – Sobre a terceira pessoa no sistema pronominal 

 

Jespersen (1975:253-68), no cap. XVI, cita a definição dada para “pessoa” no New 

English Dictionary como sendo: ‘cada uma das três classes de pronomes pessoais e as 

correspondentes variações nos verbos que denotam ou indicam, respectivamente, a pessoa 

que fala (primeira pessoa), a pessoa a quem se fala (segunda pessoa) e a pessoa ou coisa de 

quem se fala (terceira pessoa)’. Ao criticar essa definição, esse autor salienta que a diferença 

real encontra-se entre: 1º) o falante; 2º) a quem se fala; 3º) aquele que não é nem o falante, 

nem a quem se fala. Segundo ele, seria mais adequado afirmar que na primeira pessoa se fala 

de um mesmo; na segunda, se fala da pessoa a quem se dirige a palavra; e na terceira, se fala 

daquilo que não é nem a primeira, nem a segunda pessoa. Eis aí o embrião da não pessoa de 

Benveniste, que trataremos ainda nesta subseção.  

Entretanto, é uma outra passagem do texto em questão que particularmente interessa a 

esta tese. É quando esse autor (op. cit., p.259) trata da distinção entre pessoa conceitual e 

pessoa gramatical. Escreve ele que, na maioria dos casos, existe coincidência entre a pessoa 

conceitual e a pessoa gramatical, por exemplo, o pronome “eu” e as formas verbais 

correspondentes são usados quando o falante refere-se realmente a si mesmo e, assim, 

também com as demais pessoas. Não obstante, escreve ele, os desvios não são raros; 

servilismo, diferença ou simples educação podem fazer com que o falante evite a menção 
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direta de sua própria personalidade, e assim uma terceira pessoa pode substituir o “eu” como 

“seu” em (seu humilde servidor) ou (disponha Vossa Senhoria deste seu humilde servidor), 

etc. Alguns escritores evitam o mais possível dizer “eu”, usando construções passivas. E, 

mais: quando esses recursos não podem ser utilizados, são representados por “o autor” ou “o 

crítico”. Jespersen (op. cit.) cita que um exemplo famoso de tornar o sujeito opaco, para 

produzir a impressão de absoluta objetividade, é César que, em seus comentários, emprega 

César em lugar do pronome de primeira pessoa. Porém, é diferente quando o mesmo 

procedimento (de usar o próprio nome em lugar do pronome pessoal) é usado por Fausto, de 

Harlowe ou por Júlio César, de Shakespeare, etc... Em alguns casos, isto pode ser uma espécie 

de introdução de um mesmo à audiência, no entanto, geralmente, é resultado de orgulho ou de 

arrogância. Outro caso é o que se pode observar quando pessoas mais velhas, ao falar com 

crianças, dizem “papai...” ou “tia Maria...”, etc., em lugar de “eu” para se fazerem melhor 

entender (op. cit., p.259). Na verdade, embora o funcionamento discursivo do DL, em análise 

nesta seção, não funcione da mesma forma que os exemplos apontados por Jespersen, o que 

interessa é o fato de que esse autor admite a possibilidade de tratar o “ele” como uma pessoa 

do discurso.  

Outro autor que se dedica ao estudo dos pronomes é Benveniste (1991:250-83). Nesse 

texto, se pode ler que a categoria da pessoa pertence às noções fundamentais e necessárias do 

verbo e que só se pode construir uma teoria lingüística sobre a pessoa verbal, se forem levadas 

em conta as oposições que diferenciam as pessoas entre si. Cita e justifica os gramáticos 

árabes, para os quais a primeira pessoa é aquela que fala; a segunda, aquela a quem se fala; a 

terceira, é aquela que está ausente. Aí se pode perceber que, em relação à primeira e à 

segunda pessoas, Benveniste em nada difere de Jespersen; no entanto, em relação à terceira 

pessoa, há diferenças: este último não sublinha o caráter de “ausência” que interessa, 

sobremaneira, a Benveniste, em especial, quando trata a terceira pessoa como não participante 

do diálogo. Quero acreditar que Jespersen, ao contrário de Benveniste, não fecha a 

possibilidade de se poder pensar a terceira pessoa como tomando parte do diálogo, em 

especial, quando aponta para a possibilidade da terceira pessoa funcionar no lugar da 

primeira. 

Em texto distinto83, Benveniste, quando trata das relações de pessoas no verbo (op. cit., 

p.247-58), referindo-se à terceira pessoa, afirma que um predicado é bem enunciado somente 

fora do “eu-tu”; essa forma, segundo o autor, não faz parte da relação pela qual “eu” e “tu” se 

                                                           
83 “Estrutura das relações de pessoa no verbo” (op. cit., p. 247-58). 
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especificam. Escreve ele que há disparidade entre a terceira pessoa e as duas primeiras, daí ser 

questionável a legitimidade dessa forma como pessoa. “Eu” designa aquele que fala e implica, 

ao mesmo tempo, um enunciado sobre o “eu”; na segunda pessoa, “tu” é designado por “eu” e 

não pode ser pensado fora de uma situação proposta a partir do “eu”, daí a “transcendência do 

“eu” e o questionamento da legitimidade do “ele” como pessoa. Segundo o autor, a forma dita 

de terceira pessoa comporta realmente uma indicação de enunciado sobre alguém ou alguma 

coisa, mas não referida a uma pessoa específica. A partir disso, afirma que a “terceira pessoa” 

não é uma “pessoa” – está para o “ausente” dos gramáticos árabes; é, inclusive, a forma 

verbal que tem por função exprimir a “não-pessoa” que possui como marca a ausência do que 

qualifica especificamente o “eu” e o “tu” (op. cit., p.250-51).  

Registro que, nesta tese, as análises até aqui realizadas, apontam para funcionamentos 

discursivos da terceira pessoa distintos daqueles teoricamente postulados por Benveniste.  

Dois funcionamentos discursivos distintos da 3ª pessoa já foram registrados no discurso de 

Lula (DL): o primeiro deles foi identificado no momento em que foi analisado o lugar da 

liderança. Nesse funcionamento discursivo, o sujeito enunciador do DL, através da 3ª pessoa 

(singular/plural), referencia segmentos sociais aos quais também pertence como se estivesse 

fora deles, ou seja, “fala” de um outro para “falar” também de si (ver seção I, recorte 

discursivo I deste cap.); o segundo funcionamento discursivo da 3ª pessoa, também já 

analisado, relaciona-se com a função enunciativa do porta-voz. Ou seja, na análise do “nós” 

do porta-voz do PT, constatei que o sujeito enunciador do DL, em determinadas condições 

discursivas, se representa como porta-voz através da 3ª pessoa do singular (ver Seção II, 

Recorte discursivo II, bloco discursivo II, deste cap.). Essa terceira pessoa é atualizada por “o 

PT” que, na minha interpretação, produz o efeito de sentido de um “nós”. Portanto, as análises 

já realizadas evidenciam que a 3ª pessoa, no processo discursivo em pauta, não funciona 

apenas como um referente discursivo, ou como aquele(a) que está fora do discurso, tal como 

proposto por Benveniste. 

Para além desses funcionamentos discursivos já analisados, meu interesse, nesta seção, 

volta-se para um outro funcionamento discursivo da 3ª pessoa. Trata-se de um funcionamento 

discursivo em que o sujeito enunciador do DL, ao enunciar através do “eu” ou do “nós”, toma 

como referente discursivo uma terceira pessoa que, embora não se identifique com o “eu”, 

pode por ele ser substituída, daí o entendimento de que o “ele” pode ser concebido como uma 

pessoa do discurso.  
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Martins (1990:103-04), reportando-se às observações de Benveniste sobre a terceira 

pessoa, escreve que esse autor, trabalhando com dicotomias como as de: 

performativo/constativo; nível sintático/nível pragmático da linguagem; pessoa/não-pessoa; 

discurso/história dicotomiza também a referência, desenvolvendo e aperfeiçoando o conceito 

de sui-referencialidade em contraposição ao conceito tradicional de referência. Segundo a 

autora, isso permitiu a divisão do sistema pronominal e livrou o estudo dos pronomes dos 

paradoxos ligados à questão da referência, pois Benveniste apresenta, de um lado o “eu” e o 

“tu”, interpretáveis a partir da instância de discurso que os contêm e, de outro, o “ele”, a não-

pessoa, forma de enunciação para as ocorrências de discurso que não referem a si mesmas. 

Escreve a autora (op.cit.,p.105-06) que especialistas do sentido e da referência passaram 

à distância dos pronomes pessoais. Benveniste, ao contrário, colocou-os no cerne de suas 

especulações, mas como a ele interessava a oposição eu, tu vs. ele pelo que essa oposição 

continha de esclarecedor para suas investigações sobre a natureza dialógica da linguagem e 

sobre a subjetividade dos discursos, radicalizou tal oposição, desenvolvendo o estudo do “eu” 

e do “tu” e simplificando os estudos sobre a terceira pessoa. 

Em uma perspectiva voltada à enunciação e ao discurso, uma das hipóteses que a autora 

levanta é a de que há, na verdade, dois usos da forma “ele”: um que se integra no sistema 

pronominal como uma terceira pessoa, porque compartilha com eu e tu algumas de suas 

relações com o enunciado e com a situação de enunciação; outro, uma não-pessoa na 

terminologia de Benveniste, que refere objetivamente, como os nomes ou sintagmas 

nominais, enquadrando-se na classe das expressões referenciais definidas, mas que tem 

peculiaridades de referência muito mais diversificadas do que as que lhe foram atribuídas por 

esse autor84. A diferença fundamental entre o “ele” do sistema pronominal e o “ele” não-

pessoa discursiva é que quando “ele” tem uma referência objetiva que se mantém constante na 

mudança de locutor, é exterior à instância de discurso que o contém - é essa objetividade do 

emprego do “ele” que atesta sua natureza de não-pessoa; na perspectiva do “ele” como não-

pessoa, o referente discursivo torna-se o tema, o assunto, e não assume o papel de ouvinte e 

possível locutor ou interlocutor que tem o “ele” do sistema pronominal proposto pela autora 

(op. cit., p.108-09). 

                                                           
84 Martins (op.cit.) exemplifica, através de um diálogo, uma relação lingüística na qual inclui o ele. Escreve ela 
que a relação lingüística primordial se dá entre eu e tu, mas que nada impede que esse drama de interação verbal 
se desenrole entre mais de duas pessoas - o papel do eu será disputado ou atribuído, em cada turno de diálogo, e 
os demais papéis, de tu e ele, são redistribuídos pelo locutor que assume sua subjetividade e institui pelo discurso 
e no discurso, as pessoas não subjetivas, o tu e o ele (op. cit., p. 107). 
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É no uso do “ele” do sistema pronominal que Martins aposta, pois segundo ela: 

Sabemos que a relação lingüística primordial se dá entre eu e tu. (...) Mas 
nada impede que esse drama se desenrole entre mais de duas pessoas. Neste caso, 
o papel do eu será disputado ou atribuído em cada turno de diálogo e os demais 
papéis, de tu e de ele, são redistribuídos pelo locutor. (...) a redistribuição dos 
papéis pelo eu, que assume sua subjetividade e institui, pelo discurso e no 
discurso, as pessoas não-subjetivas, o tu e o ele. Fazendo-se essa associação, que 
não é original, de pessoa com personagem, pela analogia da ação verbal com uma 
ação dramática, em que a cada vez que alguém fala, instaura o tu e, se as 
condições permitirem, o ele, podemos classificar o ele como pessoa. Pessoa não-
subjetiva como tu e, diferentemente deste, fora do circuito de interlocução, mas 
que, como eu e tu, é interpretável somente a partir da instância do discurso que o 
contém. Do ponto de vista referencial, portanto, “ele” compartilha das mesmas 
propriedades que “eu” e “tu” ( op. cit., p.108). 

É com esses argumentos que a autora propõe integrar o “ele” no sistema dos pronomes 

como a terceira pessoa. O “ele” caracteriza-se como sendo de grande complexidade 

referencial e tem qualidades próprias em relação à primeira e a segunda pessoas, como de 

resto “eu” e “tu” também se distinguem por traços específicos, no que diz respeito ao papel 

que assumem em cada ato de interação verbal. Nesse sentido, quer me parecer que, embora 

cada um com propósitos distintos, Martins (op. cit.) aproxima-se de Jespersen (op. cit.), em 

especial, quando este estabelece a distinção entre pessoa conceitual e pessoa gramatical, pois, 

nos dois autores, é possível observar que o interesse é mostrar que o “ele” pode, em situações 

de uso concreto da língua, vir a assumir o lugar do “eu”. Comparando os estudos desses dois 

autores, acredito que ambos já tivessem presente que só o funcionamento do discurso daria 

conta da complexidade referencial da terceira pessoa pronominal. 

No que se refere à análise do referente discursivo “o Lula”, reitero que, 

discursivamente, o mesmo não funciona da mesma maneira como a dos exemplos apontados 

por Jespersen (op. cit.) e que o interesse da pesquisa não é também o mesmo daquele de 

Martins (op. cit.), mas que esses dois autores reforçam o entendimento que estou tendo no 

sentido de que a terceira pessoa pronominal, mesmo funcionando como um referente 

discursivo, como no caso do DL, pode ser concebida como uma pessoa discursiva. Em relação 

ao uso da terceira pessoa no lugar da primeira, cito também estudos de Barthes (1977) e de 

Fiorin (2001). Este último (op.cit., p.84-86), no capítulo intitulado “A Pessoa Subvertida”, 

examina o uso da terceira pessoa do singular no lugar da primeira. Afirma que esse uso 

neutraliza o sujeito; constata que as formas de terceira pessoa mais utilizadas para substituir o 

“eu” são: ele, ela ou, com maior freqüência, um substantivo, sendo que, muitas vezes, se 

utiliza o nome próprio em vez do eu. Salienta que também é comum o “se” ou “a gente” como 

formas indeterminadas. O autor enfatiza que quando se usa esse tipo de embreagem, o 

enunciador aparece como que esvaziado de qualquer subjetividade, apresentando-se apenas 
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como papel social; o “ele” é um “eu” mantido à distância. Esse também não é o 

funcionamento discursivo em análise nesta seção.  

Barthes (1977:178-79), ao escrever sua biografia, na maioria das passagens o faz em 

terceira pessoa, ou seja: usa o “ele” no lugar do “eu” (Barthes). Observo que, no DL, o 

funcionamento discursivo da terceira pessoa que está em análise nesta seção ocorre de forma 

distinta: o nome próprio, determinado pelo artigo definido “o” (o Lula) não ocupa o lugar de 

sujeito na estrutura do enunciado, portanto, não ocupa o lugar da primeira pessoa, mas pode 

ser parafraseado por “eu”. Ou seja, o sujeito enunciador do DL, representando-se através do 

“eu” ou do “nós”, fala de “o Lula” que se torna o tópico (o referente) do discurso. 

Em texto distinto, Barthes (1982:211-13) afirma que falar de si dizendo “ele”, pode 

querer dizer: falo de mim como se estivesse um pouco morto, preso numa leve bruma de 

ênfase paranóica. Parafraseando esse autor, pode-se escrever que falar de si, significa atuar 

como uma espécie de ator brechtiano que deve distanciar sua personagem: “mostrá-lo”, não 

encarná-lo, dar à sua dicção uma espécie de piparote, cujo efeito é descolar o pronome de 

seu nome, a imagem de seu suporte, o imaginário de seu espelho, estabelecendo uma espécie 

de afinidade possível da paranóia e do distanciamento, por intermédio da narrativa: o “ele” 

é épico.  

Embora o funcionamento do DL não aponte para a possibilidade de que, na relação que 

se estabelece entre o “eu” enunciador e “o Lula”, haja o distanciamento a que Barthes se 

refere, essa passagem de seu texto interessa à minha pesquisa, pois quero crer que, no 

funcionamento do DL, “o Lula” corresponde a uma espécie de “personagem” político, 

construído através do imaginário do sujeito enunciador e de seus interlocutores; “o Lula” 

funcionaria, então, como uma figura enunciativa. 

Sintetizando o até aqui apresentado, reitero que o funcionamento discursivo da terceira 

pessoa pronominal, em análise nesta seção, não ocorre: 

- como uma pessoa conceitual, nos moldes dos exemplos citados por Jespersen (op. 

cit.); 

- da mesma forma que a não-pessoa de Benveniste (op. cit.) porque não está fora da 

interlocução; 

- como uma pessoa não-subjetiva que poderá vir a tomar parte do diálogo, conforme o 

postulado por Martins (op. cit.); 
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- conforme a perspectiva de Fiorin (op. cit.) ou a de Barthes (op. cit.), nas quais a 

terceira pessoa pode ocupar o lugar da primeira; 

- da mesma maneira do “ele” analisado na seção anterior, no qual o sujeito enunciador 

do DL, representando-se através do “eu” ou do “nós”, enuncia para ou em nome dos 

trabalhadores, petistas ou componentes da FBP, referindo-se a esses segmentos sociais como 

se não pertencesse aos mesmos e, assim, produzindo um efeito de exterioridade; 

- da mesma forma como a 3ª pessoa funciona no DL, quando seu sujeito enunciador se 

representa na função enunciativa de porta-voz do PT e que essa 3ª pessoa funciona ou, pelo 

menos, produz o sentido da primeira pessoa do plural – “nós”. 

Tendo em vista essas constatações, saliento que a preocupação, nesta seção, não é com a 

participação ou não da terceira pessoa como sendo participante da cena enunciativa. O que 

procuro compreender é como essa pessoa funciona e como produz sentido no discurso em 

pauta, pois acredito que, ainda que seu sujeito enunciador se represente como se fosse um 

outro, o referente discursivo, neste funcionamento do DL, caracteriza-se como uma pessoa do 

discurso, tomada, nesta tese, a partir dos estudos de Indursky (1992 / 1997), como a quarta 

pessoa discursiva. Por isso, antecedendo a análise, procuro explicitar o que, em AD, se 

entende como sendo essa noção teórica.  

 

Subseção III – Sobre a quarta pessoa discursiva na perspectiva da AD 

 

Uma das formas de representação analisada por Indursky (1997:76-87), quando da 

análise das diferentes formas de representação do sujeito presidencial da III República 

Brasileira, foi a que ela designou como sendo a quarta pessoa discursiva do discurso 

presidencial. Na análise realizada por essa autora (op. cit.), a terceira pessoa era usada no 

lugar do “eu” – os militares falavam de si, através de um outro (o ele), simulando um 

“apagamento” do sujeito enunciador; a esse funcionamento discursivo é que a autora 

denominou de quarta pessoa discursiva. Segundo ela, o uso da quarta pessoa discursiva 

produz a impessoalização do sujeito que abdica de dizer eu, cedendo espaço para o 

acontecimento discursivo, ou seja, o sujeito enunciador do discurso não inclui o outro nessa 

forma de representação; o que ocorre é que, através dessa forma de representação, esse 

sujeito apresenta-se como se fosse o outro. A partir dos estudos de Irigaray (1973), Indursky 
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(1977:77-78) escreve que na psicanálise, o (eu) pode ausentar-se ou disfarçar-se em “tu” ou 

“ele”, ou ainda figurar anonimamente como um “se”; o “se” aparece como o “refúgio da 

subjetividade, o mais próximo possível do “zero” que a funda ou do inconsciente que a 

subentende. O sujeito tem aí uma dupla possibilidade: de um lado, pode dizer “eu”; de outro, 

pode ausentar-se, refugiando-se em sua subjetividade. Assim procedendo, não mais diz “eu”, 

representa-se por um “ele” ou por um “se”.  

Indursky (op.cit., p.81) afirma que da mesma forma que o sujeito da psicanálise pode 

refugiar-se, representando-se por “ele” ou “se”, o sujeito enunciador do discurso pode simular 

sua ausência da materialidade discursiva, representando-se por “ele” ou por “se”. No primeiro 

caso (na psicanálise), a retirada é constitutiva do sujeito – trata-se de um recuo para a 

subjetividade; no segundo (na AD), é constitutiva do discurso – a substituição do “eu” ou do 

“nós” por “ele” ou “se” simula o não preenchimento da forma-sujeito, sendo esta mais uma 

das formas com que o sujeito enunciador do discurso se relaciona com a forma-sujeito que o 

constitui. É a esse efeito de sujeito que ela denomina de quarta pessoa discursiva. Esta, 

salienta Indursky (op. cit.), não deve ser confundida com a não-pessoa de Benveniste, nem 

com o que ela denomina de não pessoa discursiva85. O efeito produzido pela quarta pessoa 

discursiva é o de simular o não preenchimento da forma-sujeito, para dar lugar ao 

acontecimento discursivo – o sujeito simula seu apagamento ao mesmo tempo que sublinha o 

efeito de esvaziamento da forma-sujeito; produz, assim, a ilusão de que o acontecimento 

discursivo está desvinculado do sujeito que constrói o discurso. Este aparente “apagamento” 

do sujeito através da quarta pessoa discursiva produz, na análise realizada pela autora, como 

conseqüência, alguns efeitos de sentido:  

1) a simulação da ausência do sujeito do discurso destrói a possível reversibilidade 
com o outro, pois segundo Benveniste (1966) eu pressupõe tu e através dele se 
constitui, dando origem à intersubjetividade; 2) através da quarta-pessoa 
discursiva, é construído o efeito de palavra única, final e verdadeira que 
aparentemente não provém de um EU e, por conseguinte, não pressupõe a 
interlocução, produzindo o que Fiorin (1988) designou por “efeito de 
monologismo”; 3) uma palavra única só pode ser produzida de um lugar 
igualmente único do qual o sujeito fala sozinho. Este lugar único assemelha-se 
muito ao lugar do SER SUPREMO (op. cit., p.82). 

O funcionamento discursivo analisado por Indursky (op. cit.) tem semelhanças com o 

uso da terceira pessoa no DL, entretanto, há também diferenças: o corpus de minha pesquisa, 

no seu funcionamento, diferencia-se daquele analisado por essa autora, não só pelo fato de 

que a quarta pessoa discursiva é atualizada pelo nome próprio do sujeito enunciador do DL, 

                                                           
85 A não pessoa discursiva é tratada por Indursky (op. cit.) como sendo preenchida pelo “nós”, quando designa 
conjuntos lexicalmente não-nomeados – a não-pessoa discursiva corresponde ao referente lexicalmente não 
especificado ao qual o “eu” se associa para construir o “nós”. 
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como também pelo fato de que esse sujeito enuncia representando-se por “eu” ou por “nós”, 

referindo-se a si próprio como se fosse um outro, só que esse outro não ocupa, na estrutura do 

enunciado, o lugar do sujeito, e sim o do referente; no DL, é, portanto, o referente discursivo 

que funciona como uma quarta pessoa discursiva que, por sua vez, se apresenta como uma 

das formas de representação desse sujeito. 

Meu entendimento é o de que, embora o discurso em análise funcione diferentemente 

daquele dos militares analisado por Indursky (op. cit.), no funcionamento discursivo de “o 

Lula”, se está também diante de uma quarta pessoa discursiva, mas com outro funcionamento 

discursivo. É disso que trato no recorte discursivo que se segue.  

 

Recorte discursivo – A construção discursiva do referente “o Lula” 

 

Conforme o anteriormente afirmado, o sujeito enunciador do DL, ao representar-se 

através do “eu” ou do “nós”, referencia um “ele” atualizado por “o Lula”, funcionamento esse 

que estou tomando como sendo da ordem da quarta pessoa discursiva. Assim, neste recorte, 

busco compreender como se dá a construção discursiva do referente “o Lula” e como a quarta 

pessoa discursiva funciona e que efeitos de sentido produz no discurso em análise. Faço isso, 

a partir de cinco sdr(s) que acredito representativas desse funcionamento discursivo no DL, ao 

longo do espaço-tempo em análise.  

sdr 01 

... Existem muitos trabalhadores que não sabem nem o que é o “sindicato”. Se hoje não sabem, imaginem um ano 
atrás quando ninguém falava nisso. Um dia cheguei prum companheiro da Villares e falei: companheiro, o negócio é o 
seguinte: você vai ou não vai ficar sócio do sindicato? Ele falou: ”O que é sindicati?” Existe um grande número de 
trabalhadores assim. Lá em São Bernardo mesmo existem milhares de trabalhadores que não conhecem o Lula. Isso pode ser 
explicado. Vocês já entraram em uma fábrica de automóveis? O trabalhador não tem tempo de nada, de ler, de pensar, só tem 
tempo de trabalhar. (...) Digo mais ainda. Tem trabalhador que urina numa lata porque não tem tempo de sair da linha de 
produção. Como é que um homem desses vai conhecer o Lula e o sindicato? ... (Fragmentos de entrevista concedida ao 
Pasquim, 24 a 31/03/78. In Lula: entrevistas e discursos, p. 22-3). 

sdr 02 

... Veja, eu acredito que num determinado tempo a imprensa burguesa tentou me usar. Eles precisavam de uma 
abertura política e tentaram usar a imagem do Lula como um símbolo até conseguir a abertura que interessava a eles. (...) Eu 
acho que eles achavam que eu não passaria daquilo. Era maravilhoso levantar o Lula lá nas alturas porque o Lula 
reivindicava apenas 10% de aumento. Hoje eu estou reivindicando muito mais do que isso; estou pedindo a transformação 
para uma sociedade brasileira onde não pode mais existir o rico e o pobre... (Fragmentos de entrevista à Xênia Bier – 
05/04/80. In Lula: entrevistas e discursos, p. 258-78). 

sdr  03 

...Onde está o presidente da FIESP não pode estar o Lula. (...) A derrota do Tancredo é carta fora do baralho. Como 
nós vamos fazer exigências, em troca de 8 votos no Colégio? Ora, o Tancredo vai responder com os 120 do PDS, daí essa 
hegemonia da Frente Liberal. (...) O que eu não quero é vender ilusões... (ISTOÉ, 24/10/84 – Lula referindo-se a uma 
possível aliança pró Tancredo no Colégio Eleitoral). 
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sdr 04 

... Agora mesmo, o Rossi deve saber perfeitamente bem a campanha que nós estamos fazendo: enquanto o Lula está 
proibido de entrar em um determinado canal de televisão há quase dez anos, e quando entra aparece apenas a cara com o 
locutor falando, tem um outro candidato que fala todo o santo dia, sabe, em todos os jornais...(Fragmentos de entrevista a 
Heródoto Barbeiro, In O  que pensam os presidenciáveis, 1989:33). 

sdr 05 

... Nós tivemos o fenômeno FHC que, se não fosse ministro da Fazenda, seria candidato a deputado federal até com 
receio, que virou Presidente da República por conta do Plano Real, e porque surgiu o Plano Real?  Porque tinha o Lula, então 
era preciso fazer qualquer coisa para evitar que o Lula fosse Presidente da República. Se minha existência foi razão para eles 
fazerem coisas boas, então que continuem fazendo... (ISTOÉ,  nº 1428 – 12/02/97). 

 

Através das sdr(s) acima, é possível compreender a afirmação de que também, no DL, 

se está diante de uma quarta pessoa discursiva. O que me leva a afirmar isso é o fato de que, 

no processo discursivo em análise, o sujeito enunciador também usa a terceira pessoa para 

falar de si através de um outro. O que ocorre, entretanto, é que esse outro não ocupa, na 

estrutura do enunciado, o lugar do sujeito, e sim o lugar do referente discursivo e esse 

referente funciona, na minha compreensão, como uma das formas de representação do sujeito; 

é nesse sentido que creio estar diante de um outro funcionamento da quarta pessoa 

discursiva; nele, é o sujeito enunciador do DL que enuncia sobre ele próprio; de certa forma, 

poder-se-ia entender que houvesse aí, ilusoriamente, a possibilidade de o sujeito enunciador 

se ver “de fora” como se ele estivesse enunciando sobre um outro, produzindo, então, um 

efeito de exterioridade como o analisado na seção II deste capítulo. No entanto, penso que não 

é isso que ocorre, pois é o “eu” do enunciador, referenciando-se, através da terceira pessoa, 

para falar de si como se fosse um outro; esse outro, portanto, embora se constitua como 

alteridade do “eu” enunciador, é por ele referenciado. 

Por outro lado, quando afirmo que a quarta pessoa discursiva, no DL, funciona 

diferentemente daquela do discurso dos militares analisada por Indursky (op. cit.), é porque, 

se observadas as sdr(s) do recorte, é possível notar que, em nenhuma delas, ocorre a 

simulação de “ausência” ou de “apagamento” do sujeito; no funcionamento das mesmas, 

coexistindo com “o Lula”, estão presentes outras formas de representação desse sujeito, isto é, 

nelas, a subjetividade do sujeito enunciador é fortemente marcada,  quer pelo “eu”, quer pelo 

“nós”. Observem-se fragmentos das sdr(s) deste recorte: 

sdr 01 - ...  Um dia cheguei prum companheiro da Villares e falei (...). Lá em São Bernardo mesmo existem milhares 
de trabalhadores que não conhecem o Lula. (...). Digo mais ainda (...) Como é que um homem desses vai conhecer o Lula e o 
sindicato?... 

sdr 02 - ... eu acredito que num determinado tempo a imprensa burguesa tentou me usar. (...) tentaram usar a 
imagem do Lula como um símbolo (...). Eu acho que eles achavam que eu não passaria daquilo. Era maravilhoso levantar o 
Lula lá nas alturas porque o Lula reivindicava (...). Hoje eu estou reivindicando muito mais do que isso; estou pedindo a 
transformação ... 

sdr  03 -...Onde está o presidente da FIESP não pode estar o Lula. (...) Como nós vamos fazer exigências,(...)? O que 
eu não quero é vender ilusões... 
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sdr 04 - ...  a campanha que nós estamos fazendo: enquanto o Lula está proibido de ... 

sdr 05 - ... Nós tivemos o fenômeno FHC (...). ... Porque tinha o Lula, então era preciso fazer qualquer coisa para 
evitar que o Lula fosse Presidente da República. Se minha existência ... 

O que os fragmentos discursivos recém apresentados atestam é que esse sujeito mescla 

seu discurso com diferentes formas de representação através das quais se apresenta ora na 

ilusão de sua subjetividade, ora como um “nós” político, e ora como se fosse um outro (o 

Lula). Ao mesmo tempo, enuncia a partir de diferentes condições discursivas, constituindo-se, 

portanto, em um sujeito fortemente disperso. 

O fato de o sujeito enunciador do DL marcar sua subjetividade através do “eu” 

enunciador ou do “nós” político é que me leva a acreditar que não é possível produzir o efeito 

de sentido da simulação de apagamento do sujeito, nem do esforço de distinguir-se do papel 

social que ocupa (Indursky,op.cit.); também não é possível produzir o efeito de 

distanciamento entre o eu e o ele (Barthes, op. cit.), ou de esvaziamento da subjetividade 

(Fiorin, op.cit.) – o efeito de sentido que acredito ser possível produzir é o de que o sujeito 

enunciador, atravessado pela ideologia e pelo inconsciente, se apresenta como se fosse um 

outro que, embora construa-se como um referente discursivo, no DL, funciona como uma das 

formas de representação desse sujeito. Dizendo de outra forma: o sujeito enunciador do DL 

mobiliza, juntamente, com o efeito de exterioridade, uma função enunciativa e isso lhe 

permite olhar para si mesmo como se fosse um outro; permite-lhe também falar de si mesmo 

como se fosse um outro. Mas o efeito de exterioridade, diante da especificidade desse 

funcionamento discursivo, não produz o apagamento da subjetividade. Ao contrário, enunciar 

através de “o Lula” é uma, dentre as demais, formas de subjetivação do sujeito enunciador do 

DL. É nesse sentido que afirmo que “o Lula” é uma função enunciativa desse sujeito. 

Tendo como objetivo melhor explicitar o que estou afirmando, apresento o quadro a 

seguir, no qual se pode compreender que, embora o sujeito enunciador do DL não simule seu 

apagamento, pois se representa através do “eu” ou do “nós”, a quarta pessoa discursiva, 

atualizada pelo referente discursivo (o Lula), funciona como uma das formas de representação 

do sujeito enunciador desse discurso. Observe-se: 

 Formas de representação do sujeito 
que marcam sua subjetividade 

Referente discursivo, funcionando como uma 
outra forma de representação do sujeito no DL

Sdr 01 Eu O Lula 
Sdr 02 Eu O Lula 
Sdr 03 Eu e nós O Lula 
Sdr 04 Nós O Lula 
Sdr 05 nós e eu o Lula 

 



 240

O que também se pode observar, através desse quadro, é que, em todas as sdr(s) do 

recorte discursivo, independentemente das condições de produção do discurso, ocorre o 

mesmo funcionamento discursivo, no qual o sujeito enunciador do DL, ao enunciar 

representando-se através do “eu” ou do “nós”, atualiza a quarta pessoa discursiva, 

referenciando-se a si próprio; e, ao mesmo tempo, se atentarmos para o que escreve Russell 

(1974), esse sujeito enunciador “descreve” o referente discursivo, no sentido de que os nomes 

quando determinados pelo “o” ou “a” fazem parte das descrições definidas86. Escreve o 

autor: ... os nomes estão sendo usados como descrição: isto é, o indivíduo, em vez de ser 

nomeado, está sendo descrito como a pessoa que tem aquele nome (op. cit., p.167). 

Note-se que, em todas as sdr(s), “o Lula” pode ser parafraseado pelo “eu” do sujeito 

enunciador, ou por seus correlatos. Observem-se, em um primeiro momento, as ocorrências 

de “o Lula”: 

sdr 01 - ... Lá em São Bernardo mesmo existem milhares de trabalhadores que não conhecem o Lula. (...). Como é 
que um homem desses vai conhecer o Lula e o sindicato? ...  

 
sdr 02 - ... Eles precisavam de uma abertura política e tentaram usar a imagem do Lula como um símbolo (...). Era 

maravilhoso levantar o Lula lá nas alturas porque o Lula reivindicava apenas... 
 
sdr  03 - ...Onde está o presidente da FIESP não pode estar o Lula... 
 
sdr 04 - ... enquanto o Lula está proibido de entrar em um determinado canal de televisão há quase dez anos, e 

quando entra aparece apenas a cara com o locutor falando,... 
 
sdr 05 - ...  Porque tinha o Lula, então era preciso fazer qualquer coisa para evitar que o Lula fosse Presidente da 

República... 
 

Agora, observe-se como isso ocorre a partir da paráfrase: 

sdr 01 – ... Lá em São Bernardo mesmo existem milhares de trabalhadores que não me conhecem. (...) Como é que 
um homem desses vai  me conhecer e conhecer o sindicato?  

sdr 02 - ... Eles precisavam de uma abertura política e tentaram usar a minha imagem como um símbolo (...). Era 
maravilhoso levantavam-me lá nas alturas porque eu reivindicava apenas... 

sdr 03 - ...Onde está o presidente da FIESP eu não posso estar... 

sdr 04 – ... enquanto eu estou proibido de entrar em um determinado canal de televisão há quase dez anos,  e quando  
entro, aparece apenas a minha cara ... 

sdr 05 – ... Porque tinha eu, então era preciso fazer qualquer coisa para evitar que eu  fosse Presidente da República... 

 

Apesar dessa possibilidade de paráfrase, não me parece que o “eu” do sujeito 

enunciador e “o Lula”, discursivamente, produzam exatamente o mesmo efeito de sentido. E 

                                                           
86 Segundo Russell (1974:160-68), uma “descrição” pode ser de dois gêneros – definida e indefinida (ou 
ambígua). Uma descrição indefinida é uma frase da forma “um assim-assim” e uma descrição definida é uma 
frase da forma “o assim-assim”.(...) No caso das expressões definidas a fórmula correspondente da proposição a 
saber, “X é o assim-assim”. (...) A única coisa que distingue “o assim-assim” de “um assim-assim” é a 
implicação de unicidade. 
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isso novamente me conduz ao que escreve Russell (op. cit.), no sentido de que é necessário 

considerar a diferença entre um nome e uma descrição definida87 – uma proposição contendo 

uma descrição não é idêntica ao que aquela proposição se torna quando o nome é 

substituído, até mesmo se o nome nomeia o mesmo objeto que a descrição descreve (p.166).  

No caso em análise, “O Lula” é um outro, ou seja, remete a algo que está sendo 

indicado, descrito, apontado, funcionando aí como uma espécie de “personagem”. Enquanto o 

“eu” representa o sujeito enunciador, “o Lula” é alguém outro, algo diverso, algo que permite 

ao sujeito enunciador se dispersar no discurso através de o um e de o não-um, entre o sujeito 

enunciador e o outro - a alteridade. Quero crer que “o Lula”, discursivamente,  se constrói, ao 

longo do processo discursivo em análise, mais precisamente, é nas práticas sociais que se 

firma “o Lula”.  

Nesse sentido, retomo Guimarães (2002) para salientar que o referente de linguagem é 

construído pela própria linguagem e, no caso dos nomes próprios de pessoa, funcionam como 

uma combinatória de nomes, pois o lugar de nomear é regulado socialmente.  Diante do que 

escreve esse autor, quero crer que “Lula”, inicialmente apelido construído coletivamente no 

âmbito do grupo familiar, vai, no percurso da prática sindical e, mais tarde, da político 

partidária, ser designado e firmar-se por “o Lula”;  nesse primeiro momento, é usado apenas 

como uma designação como em “o Portinari”, “o Manuel Bandeira”, mas não se trata de 

alguém ligado ao glamour das artes ou das letras. Trata-se de um líder sindical que está se 

destacando. É nesse ambiente da prática sindical que seus companheiros, a imprensa e, até 

mesmo, seus adversários passam a designá-lo por “o Lula”; o sujeito enunciador do DL, por 

sua vez, ouve esse “o Lula” tantas vezes repetido e a quem tanta coisa é atribuída, que passa, 

num primeiro momento, a referir “o Lula” como um “personagem” inventado pelo outro, mas 

que ele, aos pouco, assimila, primeiro no discurso e mais tarde no próprio nome. 

Assim, “o Lula”, no DL, funciona como se fosse um “personagem” político que resulta 

tanto da projeção imaginária do sujeito enunciador, como também da de seus interlocutores;  

esse “personagem” funcionaria, no DL, “movimentando-se” nas diferentes cenas discursivas 

de interlocução estabelecidas através do DL, no espaço-tempo em análise nesta tese. Daí, ser 

possível compreender que na medida em que se alteram as condições de produção do DL, o 

                                                           
87 Russell (1974) sustenta que duas coisas devem ser comparadas: 1) um nome, que é um símbolo simples, 
designando diretamente um indivíduo que é o seu significado e tendo esse significado por seu próprio direito, 
independentemente dos significados de todas as outras palavras; 2) uma descrição, que consiste de várias 
palavras, cujos significados já estão fixados, e das quais resulta o que quer que seja tomado como “significado” 
da descrição (op.cit., p.166). 
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“personagem” se (re)constrói / se (re)configura, ou seja, vai se caracterizando/construindo no 

e pelo processo discursivo. Esse processo de configuração e de reconfiguração de “o Lula”, 

relaciona-se tanto com o processo de identificação do sujeito como com o de configuração e 

reconfiguração da posição-sujeito em que o DL está inscrito (ver quarto cap.). À medida que a 

posição-sujeito se reconfigura, esse “personagem” (o Lula), entendido como uma forma de 

representação, vai “movimentando-se” na cena discursiva, quer como líder e porta-voz 

sindical, quer como líder e porta-voz petista, quer como candidato, dentre outros. 

Para entender essa configuração / reconfiguração do “personagem” (o Lula), registro a 

importância, no funcionamento desta forma de representação do sujeito, do determinante “o”, 

pois esse artigo definido88 funciona como pista para que se possa compreender que, nesse 

funcionamento discursivo, está em jogo o imaginário do interlocutor e do sujeito enunciador, 

e não a empiricidade desse sujeito. “O Lula”, no DL, funciona como o imaginário de um 

“personagem” político capaz de simbolizar os diferentes grupos sociais representados no 

discurso; o efeito de sentido que se pode produzir é o de que “o Lula” é um “personagem” 

que, nas condições de produção em que esse discurso ocorre, é reconhecido, descrito e 

identificado pelos interlocutores, mas também pelo imaginário do sujeito enunciador como 

alguém representativo desses grupos sociais. Nesse sentido, assim como foi possível 

parafrasear “o Lula” pelo “eu” do sujeito enunciador, também é possível estabelecer uma 

relação de paráfrase entre “o Lula” e os diferentes referentes discursivos que “o Lula” atualiza 

ao longo do processo discursivo em análise. Notem-se, em um primeiro momento, as 

ocorrências de “o Lula”: 

sdr 01 - ... Lá em São Bernardo mesmo existem milhares de trabalhadores que não conhecem o Lula. (...). Como é 
que um homem desses vai conhecer o Lula e o sindicato? ...  

 
sdr 02 - ... Eles precisavam de uma abertura política e tentaram usar a imagem do Lula como um símbolo (...). Era 

maravilhoso levantar o Lula lá nas alturas porque o Lula reivindicava apenas... 
 
sdr  03 - ...Onde está o presidente da FIESP não pode estar o Lula... 
 
sdr 04 - ... enquanto o Lula está proibido de entrar em um determinado canal de televisão há quase dez anos,... 
 
sdr 05 - ... e por que surgiu o Plano Real?  Porque tinha o Lula, então era preciso fazer qualquer coisa para evitar que 

o Lula fosse Presidente da República... 
 

                                                           
88 Complementando o escrito por Russell (1974), na perspectiva do uso concreto da língua, cito Moura Neves 
(2000:391-404) quando escreve que o uso do artigo definido é extremamente dependente do conjunto de 
circunstâncias, lingüísticas ou não, que cercam a produção do enunciado e que, de modo geral, pode-se dizer que 
o artigo definido ocorre em sintagmas referenciais, em que a definição é obtida no contexto extralingüístico. 
Também registra que há casos em que o artigo definido pode funcionar como nome identificador, e que, no 
registro coloquial, aparece antes de nomes de pessoas conhecidas ou famosas. 
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Agora, observem-se as atualizações possíveis de acordo com as condições histórico-

sociais do DL: 

sdr 01 - ... Lá em São Bernardo mesmo existem milhares de trabalhadores que não conhecem o presidente do 
sindicato. (...) Como é que um homem desses vai conhecer o presidente do sindicato e o sindicato?... 

sdr 02 - ... Eles precisavam de uma abertura política e tentaram usar a imagem do líder sindical como um símbolo  
(...). Era maravilhoso levantar o líder sindical lá nas alturas porque o líder reivindicava apenas... 

sdr  03 - ... Onde está o presidente da FIESP não pode estar o presidente do PT/ o PT ... 

sdr 04 - ... enquanto o candidato da FBP está proibido de entrar em um determinado canal de televisão há quase dez 
anos,... 

sdr 05 - ... e por que surgiu o Plano Real?  Porque tinha o candidato da FBP, então era preciso fazer qualquer coisa 
para evitar que o candidato da FBP fosse Presidente da República... 

A partir desse exercício de paráfrase, possível porque acionada a categoria de análise da 

memória discursiva a qual permite reconstituir as condições histórico-sociais do discurso, 

pode-se compreender, no processo de construção imaginária do “personagem” político (o 

Lula), os diferentes referentes discursivos que “o Lula” atualiza através da quarta pessoa 

discursiva. Observe-se o quadro síntese a seguir: 

Sdr                 REFERENTES DISCURSIVOS  
01 Presidente do sindicato dos metalúrgicos do ABC paulista  
02 Presidente do sindicato dos metalúrgicos do ABC paulista e líder sindical 
03 Líder e presidente do PT 
04 Candidato à Presidência da República na eleição de 1989 
05 Ex-candidato à Presidência da República da eleição de 1994 

 

Essa diversidade de referentes discursivos, atualizados por “o Lula”, permite 

compreender o jogo imaginário entre o “eu” do sujeito enunciador e o lugar social, mais 

exatamente, a projeção que esse sujeito faz do lugar em que se inscreve e, por conseguinte, do 

“personagem” político (o Lula). Frente a um funcionamento discursivo dessa natureza, estar-

se-ia, talvez, diante daquilo que Pêcheux (1990(a):82-83) entende como sendo uma série de 

formações imaginárias que funcionam nos processos discursivos, designando o lugar que os 

interlocutores “A” e “B” atribuem-se cada um a si e ao “outro”, a imagem que eles fazem de 

seu próprio lugar e do lugar do outro. Levando-se em conta essa atribuição de lugares de que 

trata Pêcheux (op. cit.), é possível compreender que interfere na construção da imagem de “o 

Lula”, o imaginário que seus interlocutores têm/fazem dele - “o Lula”, então, como já escrito, 

não é apenas da ordem do imaginário do sujeito enunciador; é também da ordem do 

imaginário que os outros têm/fazem desse sujeito. No caso em análise, pela materialidade do 

discurso, pode-se compreender que, ao longo do DL, o interlocutor e o sujeito enunciador vão 

imaginariamente como que construindo/configurando a imagem de “o Lula”.  Esse jogo entre 
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a imagem que o sujeito enunciador do DL tem de si e a imagem que ele imagina que seus 

interlocutores têm/fazem dele possibilita compreender que a construção imaginária do 

referente “o Lula” se dá pelo processo discursivo do DL, através das diferentes cenas 

discursivas de interlocução, quer com interlocutores internos à posição-sujeito e à FD em que 

está inscrito, quer com interlocutores que estão na exterioridade da referida FD. 

A interferência do imaginário, no funcionamento da quarta pessoa discursiva, no DL, 

também pode ser compreendida através do funcionamento discursivo da sdr 02; nela, “o Lula” 

produz o efeito de sentido não só de assimetria com o “eu” do enunciador, como de parecer 

“maior” do que esse sujeito, ou seja, parece funcionar aí quase como uma “entidade” na luta 

pela abertura política; quero crer que aí está em jogo o imaginário desse sujeito, no sentido de 

descrever/caracterizar o “personagem” (o Lula), no lugar da liderança sindical, como de 

grande importância nessa luta – a demanda social faz dele essa figura “grande”, essa 

“entidade”; o sujeito enunciador imagina esse “personagem” tão importante a ponto de ser 

usado pela imprensa burguesa; imagina que essa imprensa o usou e, note-se, o usou não 

através da empiricidade da estrutura sindical, mas como símbolo; e, também, imagina o que o 

outro imaginava desse “personagem”: ... achavam que eu não passaria daquilo... . Assim, é 

pela materialidade do discurso que o sujeito enunciador fornece pistas de como seu 

imaginário funciona, em relação ao que estão dizendo “dele”, isto é, como “ele” imagina que 

o outro o imagina, como o outro o vê.  

Também a partir da sdr 02, se pode observar a distinção entre o funcionamento da 

terceira e da quarta pessoa discursiva. Note-se que, quando o sujeito enunciador do discurso, 

através da terceira pessoa, refere a “eles”, o efeito de sentido é o de que esse “eles” funciona 

como o outro da FD politicamente antagônica àquela em que o sujeito enunciador está 

inscrito. Note-se o fragmento a seguir: ...a imprensa burguesa tentou me usar. Eles 

precisavam de uma abertura política e tentaram usar a imagem do Lula como um símbolo 

até conseguir a abertura que interessava a eles. (...) Eu acho que eles achavam que eu não 

passaria daquilo... . Diferente é o funcionamento da quarta pessoa discursiva, na qual “o 

Lula” é o outro que, embora não idêntico, pode ser parafraseado pelo “eu” ou pelo “referente” 

que o “personagem” atualiza. Registro que esse mesmo funcionamento discursivo da quarta 

pessoa discursiva ocorre em todas as sdr(s) do recorte, conforme anteriormente demonstrado. 

Por outro lado, se observados fragmentos da sdr 03, (...Onde está o presidente da 

FIESP não pode estar o Lula. A derrota do Tancredo é carta fora do baralho. Como nós 

vamos fazer exigências, em troca de 8 votos no Colégio? Ora, o Tancredo vai responder com 
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os 120 do PDS, daí essa hegemonia da Frente Liberal. (...) O que eu não quero é vender 

ilusões... (grifos meus)) e, se recuperados, no interdiscurso, enunciados semelhantes aos que 

possam ter sido produzidos nas condições de produção em que essa sdr foi enunciada, se pode 

chegar a “O PT é o Lula” ou “Lula é o PT” ou, ainda, “Lula decide pelo PT”. Produz-se aí o 

efeito de um discurso transverso que irrompe no DL, sob a forma de um outro enunciado.  

Esse efeito de sentido também pode ser compreendido em um outro gesto enunciativo do 

sujeito enunciador do discurso no qual representa-se pelo “eu”, mas que poderia ser também 

preenchido, deiticamente, por “o PT”. Observe-se que, através do fragmento “...eu não quero 

vender ilusões...”, pode-se chegar a “O PT não quer vender ilusões”; talvez esse efeito do 

discurso transverso, tais como “O PT está fazendo promessas que não poderá cumprir”, nesse 

funcionamento discursivo, resulte em uma espécie de antecipação do que o outro vai pensar, 

na qual o orador experimenta, de uma certa maneira, o lugar do ouvinte a partir do seu 

próprio lugar de orador (Pêcheux (1990(a):77)). 

Retomadas as condições de produção das sdr(s) que compõem o recorte, é possível 

afirmar que nelas o “personagem” representado por “o Lula” reconfigura-se durante esse 

processo. Observe-se um fragmento da sdr 04: ... enquanto o Lula está proibido de entrar em 

um canal de televisão há quase 10 anos...; esse fragmento aponta para essa idéia de processo 

de reconfiguração do “personagem” político “o Lula” que, ao longo do espaço-tempo em 

análise, mobiliza distintos referentes discursivos, dentre outros, esse de candidato à 

Presidência da República. 

Encerrando a análise realizada neste recorte, registro que, no processo discursivo em 

pauta, o funcionamento discursivo da quarta pessoa discursiva aponta para um sujeito 

enunciador do DL que, em todas as sdr(s), se expõe como tal, ou seja, marca sua 

subjetividade. Por isso, não se pode falar em “apagamento” ou “neutralização” do sujeito 

enunciador desse discurso, nem em “esvaziamento da subjetividade”. O que se pode afirmar é 

que o sujeito enunciador do DL se dispersa através das diferentes maneiras com as quais se 

representa no discurso, pois “movimenta-se” entre o “eu”, o “nós” e “o Lula”. Ou seja, a 

quarta pessoa discursiva no DL (o referente/o “personagem” - o Lula) não ocupa o lugar do 

“eu”, e sim o do referente discursivo que se constitui em uma das formas enunciativas de 

representação desse sujeito. Forma de representação que, na cena discursiva de interlocução, 

convive com a ilusão subjetiva do “eu” e com o “nós” político. 

A partir das análises precedentes, acredito ser possível sinalizar para algumas 

regularidades no funcionamento da quarta pessoa discursiva no DL, tais como: 
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- sua atualização através do nome próprio do sujeito enunciador do discurso 

acompanhado pelo artigo definido “o” (o Lula), fornecendo pistas de que se fala de “o assim-

assim” -  o “personagem” político; 

- sua coexistência com o “eu” e com o “nós” como formas do sujeito enunciador do DL 

representar-se no discurso; 

- o fato de que, em todas as ocorrências analisadas, “o Lula” funciona como objeto do 

discurso (como referente discursivo), mas que poderia ser parafraseado pelo “eu” ou por um 

dos referentes discursivos que o sujeito enunciador do DL mobiliza ao longo do processo 

discursivo em análise. 

Sintetizando, o discurso de Lula (DL) descreve “o Lula” que, discursivamente, se 

configura como um “personagem” político; essa quarta pessoa discursiva (o Lula) constitui-se 

em uma das formas através das quais o sujeito enunciador desse discurso se representa. 

Talvez se possa pensar que “o Lula” se constitui como uma espécie de ator que se desdobra, 

ao longo do processo discursivo em análise, em diferentes “personagens” para poder enunciar 

como líder e porta-voz sindical, como líder e porta-voz do PT e também como candidato da 

Frente Brasil Popular. 

 

Encerrando as análises sobre a cena discursiva de representação política 

do sujeito enunciador do DL  

 

Este capítulo teve como objetivo analisar diferentes formas de representação do sujeito 

enunciador do DL na cena discursiva. Através desta foi possível compreender a complexidade 

do processo de representação desse sujeito que, ao longo do espaço-tempo delimitado para 

esta tese, se dispersa entre o “eu”, o “nós” e “o Lula” como formas de se representar no 

discurso. Metodologicamente, o capítulo está organizado em seções, subseções, recortes e 

blocos discursivos. Nos recortes e blocos, procurei compreender como cada uma dessas três 

formas de representação funcionam no discurso e, ao funcionar de uma ou de outra maneira, 

que efeitos de sentido produzem. Enfatizo, entretanto, que, no referido processo, o “eu”, o 

“nós” e “o Lula” não ocorrem de forma isolada. Em regra, essas três formas de representação 

coexistem ao longo do DL como pode ser observado na seqüência discursiva a seguir:  

... eu vou dizer aquilo que estou sentindo, como disse a minha vida inteira aqui neste sindicato. Somente os 
covardes não têm a coragem de espelhar aqui no microfone, para a categoria, aquilo que realmente está dentro da cabeça 
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deles. É sumamente importante, que cada um que vier aqui contar uma mentira, cada um que vier aqui e não falar a verdade, 
não estará mentindo para o Lula, não. Porque, como eu disse anteriormente, o Lula individualmente não vale nada; nós 
metalúrgicos, coletivamente, é que valemos pra tudo e por tudo...  (grifos meus) (Fragmentos do pronunciamento proferido 
em assembléia do Sindicato de São Bernardo, 26/05/79. In Lula: entrevistas e discursos, p. 337). 

 Observe-se, na sdr acima, a coexistência da ilusão subjetiva do “eu” do sujeito 

enunciador que, no lugar da liderança, enuncia para seus pares, aos quais se associa para 

constituir o “nós” político e, ao mesmo tempo, referencia “o Lula” como se fosse um outro. É 

a esse funcionamento discursivo do referente, que tomei como sendo um dos funcionamentos 

discursivos possíveis da quarta pessoa discursiva. Nesta tese, “o Lula” está sendo entendido 

como um “personagem” político que se constrói no discurso e se reconfigura ao longo do 

processo discursivo, o que pode ser compreendido através da cena discursiva de interlocução, 

quer interna ou externa à posição-sujeito e à FD em que esse sujeito enunciador está inscrito. 

A cena discursiva de interlocução é entendida não como a representação da realidade 

ou das relações de força que nela (na cena) se instauram, mas como o espaço público em que 

essas relações de interlocução ocorrem; é a cena discursiva que permite apreender que os 

lugares sociais, no discurso, se representam como posições de sujeito. Assim, é o discurso 

que constrói a cena, e não o contrário.  

Nas análises realizadas neste capítulo, o “eu” é analisado tendo em conta a ilusão 

subjetiva do sujeito enunciador. Esse funcionamento discursivo atesta a necessária ilusão do 

sujeito que, no seu imaginário, não se dá conta da dupla determinação histórica de seu dizer, 

afetado pela ideologia e pelo inconsciente. O referido funcionamento discursivo coexiste com 

a representação do sujeito através do “nós” e também através de “o Lula”. Por isso, meu 

entendimento é o de que o sujeito enunciador do DL, embora se represente através do “eu”, é, 

por essência, um sujeito “plural” e disperso que “se movimenta” entre essas diferentes formas 

de representação no discurso; disperso também pelas diferentes condições discursivas a partir 

das quais enuncia. 

Em relação ao “nós”, a opção metodológica foi procurar compreender como essa forma 

pronominal funciona e produz sentidos quando o sujeito enunciador estabelece a interlocução 

com seus pares no interior da posição-sujeito e da FD em que o discurso em análise está 

inscrito; procuro compreender também como a mesma forma pronominal funciona e produz 

sentido quando o sujeito enunciador do DL, na função enunciativa de porta-voz, enuncia em 

nome do movimento sindical e também do PT, inscritos na mesma posição-sujeito e FD em 

que o DL está inscrito. Também analiso o funcionamento discursivo do “nós” quando o 

sujeito enunciador do DL enuncia como candidato da FBP. Essas análises me permitiram 

compreender como funciona o “nós” da liderança e também como esse lugar da liderança se 
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institui no seio da posição-sujeito e da FD em que o sujeito enunciador do DL está inscrito; 

também me permitiram compreender como funciona e como produz sentidos o “nós” do 

porta-voz sindical e do PT e, ainda, como funciona e produz sentidos o “nós” do candidato da 

FBP. 

Assim como é o discurso que constrói a cena discursiva, e não o contrário, foi também 

o discurso que me permitiu delimitar o lugar da liderança. Por conseguinte, o “nós” da 

liderança é próprio da cena discursiva de interlocução que se estabelece no interior da 

posição-sujeito em que o DL está inscrito; sua análise permitiu compreender essa forma de 

representação do sujeito como sendo ambígua no sentido de que o sujeito enunciador “se 

movimenta” no espaço da cena discursiva entre diferentes condições discursivas através das 

quais pode enunciar. Ou seja, no processo discursivo em pauta, esse sujeito ora enuncia 

incluindo-se ao segmento social que referencia, ora, excluindo-se dele. Esse efeito de 

exterioridade pode ser produzido a partir da marca lingüística da terceira pessoa para 

referenciar os grupos sociais aos quais o sujeito enunciador do DL também pertence. Esse 

funcionamento discursivo, ao produzir o efeito de dissociação do sujeito enunciador do grupo 

social referenciado, lhe permite “um olhar de fora” e abre espaço para que se possa entender 

uma outra característica desse funcionamento do discurso – o “tom didático pedagógico”, em 

alguns casos, marcado com traços do discurso autoritário. 

Registro que esse efeito de exterioridade contribuiu para a compreensão do que estou 

tomando como sendo o lugar da liderança, pois importa reconhecer que, embora o sujeito 

enunciador do DL faça parte dos grupos sociais aos quais dirige “a palavra”, não está no 

mesmo lugar em que estão seus pares - enuncia de outro lugar, isto é, na função enunciativa 

do líder. 

Por outro lado, no recorte discursivo II, trato do “nós” do porta-voz como sendo aquele 

que se instaura quando o sujeito enunciador do DL enuncia em nome dos dois principais 

segmentos sociais que representa. Esse recorte discursivo foi apresentado através de dois 

blocos discursivos: o “nós” do porta-voz sindical; e, o “nós” do porta-voz petista. A função 

enunciativa do porta-voz é própria da interlocução estabelecida com a exterioridade da 

posição-sujeito e da FD em que o DL está inscrito. O funcionamento discursivo dos diferentes 

blocos permitiu compreender que quando esse sujeito enuncia representando-se pelo “nós”, 

como porta-voz sindical, também ocorre um movimento de simetria/assimetria do sujeito 

enunciador ao conjunto por ele nomeado, isto é, esse sujeito, ao referenciar o grupo social em 

nome do qual enuncia, o faz em terceira pessoa, produzindo, então, o efeito de exterioridade. 
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É esse efeito que serve de pista para a compreensão de que o sujeito enunciador do DL, 

legitimado pelo lugar da liderança, passa a enunciar, para a exterioridade da FD, como porta-

voz do movimento sindical, formulando as demandas próprias desse movimento. No 

funcionamento discursivo do “nós” do porta-voz sindical, se pode observar que o “tom 

didático” desse discurso continua presente, pois, mesmo enunciando para a exterioridade da 

posição-sujeito e da FD, seu sujeito enunciador deixa indícios dessa característica do DL, já 

constatada no “nós” da liderança. 

Já na análise do funcionamento discursivo do “nós” do porta-voz petista, o “tom 

didático” do DL dá espaço para um discurso com características do discurso polêmico. Na 

função enunciativa de porta-voz do PT, o sujeito enunciador do DL, em nome dos dirigentes 

petistas, dos deputados constituintes petistas, de petistas, dentre outros, também enuncia para 

a exterioridade da FD, explicitando as demandas desse partido. Nesse funcionamento 

discursivo, constatou-se a presença da terceira pessoa, funcionando de maneira distinta 

daquela analisada no recorte e no bloco discursivo anteriores, ou seja, não mais produz o 

efeito de exterioridade; a terceira pessoa, no funcionamento discursivo do “nós” do porta-voz 

petista, é incorporada ao “nós”, produzindo o efeito de sentido de que essa terceira pessoa 

produz o efeito de sentido de um “nós” – “nós” (o PT). Ou seja, nos funcionamentos 

discursivos anteriores, o sujeito enunciador do DL, ao se representar através do “nós”, referia 

a uma terceira pessoa, “dissociando-se” do grupo social ao qual ele também pertencia. 

Diferente é o caso do funcionamento discursivo da terceira pessoa, quando o sujeito 

enunciador, representando-se através do “nós” petistas, referencia “o PT” (terceira pessoa), 

mas produz um efeito de sentido de que “o PT” somos “nós”, os dirigentes petistas – é a 

terceira pessoa que se associa ao  “nós” do porta-voz; assim, tanto o “nós” como a terceira 

pessoa se constituem em formas de enunciar demandas do PT, isto é, apontam para àqueles 

que estão sendo representados através da função enunciativa do porta-voz. 

No terceiro recorte discursivo, quando da análise do “nós” do candidato da FBP, 

constatou-se que nesse funcionamento discursivo, o “nós” é deiticamente atualizado pela 

“FBP”, mas, em algumas passagens, pelo PT – não há, portanto, exclusividade de um “nós” 

da FBP. O que ocorre é que o sujeito enunciador “se movimenta” entre essas duas funções 

enunciativas. Uma característica marcante do DL, no funcionamento do “nós” do candidato é 

o efeito de projeção de futuro, através do qual o sujeito enunciador aponta para um novo devir 

da sociedade, mas, por outro lado, ao projetar o futuro do possível governo da FBP, permite a 

compreensão das relações de força em jogo com a exterioridade da FD naquelas condições de  
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produção do discurso. 

A seção III, deste capítulo, tratou de compreender como “o Lula” funciona quando o 

sujeito enunciador, ao representar-se por “eu” ou por “nós”, referencia-se  a si mesmo como 

se fosse um outro. A análise permitiu compreender que, nesse caso, se está diante de um dos 

funcionamentos discursivos possíveis da quarta pessoa discursiva; nele, o referente 

discursivo (o Lula) funciona como uma das formas de representação do sujeito enunciador do 

DL que, em seu imaginário, se representa como um “personagem” político. Essa afirmação 

ancora-se no fato de que, através do processo discursivo em pauta, se pode acompanhar a 

configuração e a reconfiguração desse “personagem” que, como uma espécie de ator, 

mobiliza, no DL, uma variedade de referentes discursivos e, ao mesmo tempo, constrói 

juntamente com o “eu” e com o “nós” a cena discursiva de representação do sujeito 

enunciador desse discurso. 
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COMO SE FOSSE CONCLUIR ... 

 

A perspectiva teórica adotada para a sustentação desta tese sinaliza para o fato de que 

um texto se produz como um efeito-texto e sempre remete para um passado e aponta para um 

novo vir a ser, daí se poder afirmar que seu fechamento é da ordem do simbólico. Concluir, 

sob a ótica da AD, significa produzir um efeito de fechamento, ilusão necessária de que o 

texto está pronto, o que não o isenta de sua incompletude. Esta tese não foge à regra, pois 

tenho presente que outro(s) olhar(es) pode(m) ser lançado(s) sobre o funcionamento do 

discurso de Lula (DL), em especial, sobre as questões que me propus a compreender. 

Entretanto, na tentativa de apresentar uma síntese das análises realizadas, retomo o proposto 

nas questões norteadoras, reiterando que os objetivos principais consistiam em analisar: 

- como e a partir de quando, no Brasil, se poderia falar em uma FD representativa dos 

saberes e das demandas próprias dos trabalhadores; 

- como histórica e discursivamente se instaura, no interior da FD dos trabalhadores 

brasileiros, a posição-sujeito em que se inscreve o discurso de Lula. Como essa posição-

sujeito se configura e se reconfigura ao longo do espaço-tempo delimitado para a análise. Em 

torno de qual questão central (eixo) se articulam o DL e a FD dos trabalhadores brasileiros. 

Inscrito em uma posição-sujeito e em uma FD, o sujeito enunciador do DL nelas permanece 

ou não inscrito ao longo do espaço-tempo em análise? 

- como o sujeito enunciador do DL, na interlocução, se relaciona com seus pares no 

interior da posição-sujeito em que ele está inscrito. Como se relaciona com a posição-sujeito 

divergente também inscrita na  mesma FD. Como se instaura o lugar da liderança no interior 

da posição-sujeito e da FD em que o DL está inscrito. O que legitima o sujeito enunciador do 

DL a exercer a função enunciativa de porta-voz da posição-sujeito em que está inscrito e 

também da FD dos trabalhadores brasileiros? 
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- como se configura o processo de identificação e de representação política do sujeito 

enunciador do DL, tanto quando a cena discursiva de interlocução se estabelece com seus 

pares, como quando a mesma se estabelece com a exterioridade da FD em que o DL está 

inscrito?  

Em síntese, essas são as questões centrais da tese. Realizadas as análises, me permito 

tecer algumas considerações finais sobre as mesmas, em especial, sobre os efeitos de sentido 

que pude produzir a partir dos diferentes funcionamentos discursivos analisados. Como não 

creio ser necessário resumir aqui o percurso teórico que sustentou as análises e também como, 

ao longo da tese, apresento considerações parciais referentes aos capítulos, centro minhas 

considerações finais sobre quatro pontos que acredito relevantes, quer para a metodologia da 

AD, quer para a discussão teórica sobre noções do campo conceitual da teoria. São eles: 1. a 

configuração da FD dos trabalhadores brasileiros; 2. a configuração histórica e discursiva da 

posição-sujeito em que se inscreve o DL; 3. o processo de identificação política do sujeito 

enunciador do DL; 4. a representação política do sujeito enunciador do DL. 

1 Sobre a configuração da  formação discursiva dos trabalhadores brasileiros 

Ao iniciar o processo de análise do funcionamento discursivo do DL, senti a 

necessidade metodológica de configurar a FD dos trabalhadores brasileiros para, em um 

segundo momento, poder compreender como referido discurso nela se inscreveria. Assim, 

através de um exercício metodológico, procurei compreender como e a partir de quando se 

poderia falar de uma FD representativa dos saberes e das demandas dos trabalhadores 

brasileiros. 

Entendendo que sempre já há discurso, exterior ao sujeito e também que uma FD se 

constitui e é determinada pelo interdiscurso, a partir de um jogo contraditório entre FDs, 

tomei como efeito de início da FD representativa dos saberes e das demandas dos 

trabalhadores brasileiros a substituição da mão-de-obra escrava pela mão-de-obra operária. 

Acredito ser possível sustentar que trabalhadores livres, colonos e assalariados (sob a ótica da 

AD, três diferentes posições-sujeito), ainda que não institucionalmente organizados, 

constituíram o “cerne” da referida FD. 

Nesse sentido, ao tentar compreender quais enunciados vinculam-se ao domínio de 

saber representativo dos saberes e das demandas dos trabalhadores brasileiros, encontrei, na 

maneira de conceber o trabalho e nas relações de força que se estabelecem em torno dessa 

questão, o “divisor de águas” com outra FD politicamente antagônica aos interesses da classe 
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trabalhadora, ou seja, com uma FD que, no espaço-tempo em análise, congrega a aliança entre 

as classes patronais, detentoras dos bens de produção, e os aparelhos estatais. Observo que a 

FD dos trabalhadores brasileiros, nesta tese, é entendida como a que agrega os saberes e as 

demandas de todos os segmentos de trabalhadores, e a FD politicamente antagônica como 

aquela representativa dos saberes e dos interesses da classe patronal e governamental. No 

entanto, não se leia, com isso, a possibilidade dessas FDs como espaços estanques, pois entre 

elas há uma interlocução constante e cada uma delas tem “fronteiras” instáveis e provisórias 

que freqüentemente se imbricam. 

As três posições-sujeito que instituem a FD dos trabalhadores brasileiros permitem 

compreender que, desde “sempre”,  a mesma é marcada pela não homogeneidade; tanto pelo 

que se refere às relações que essas e/ou outras posições-sujeito que nela se instauraram 

mantêm com a forma-sujeito (sujeito histórico) dessa FD ao longo do tempo, como pela 

diversidade de saberes que vêm se abrigar em uma mesma região de saber (uma mesma FD). 

Saberes esses que, em diferentes condições do discurso em análise, fazem ecoar discursos já 

ditos, isto é, retomam enunciados já formulados em outro lugar e em outra conjuntura 

histórico-social, fazendo com que os mesmos, através dessa ressonância interdiscursiva de 

significação (Serrani,1993), atualizem-se na horizontalidade do DL. Esse processo de 

contínua (re)configuração pelo qual passa essa FD faz com que a mesma se apresente hiper-

heterogênea, pois recortada por diferentes regiões internas, determinadas pelo jogo das 

posições-sujeito que nela estiveram e/ou estão inscritas e que se movimentam entre diferentes 

FDs, mas também porque nessa FD ressoam outros discursos.  

Do final do séc. XIX até a década de setenta do séc. XX, diferentes posições-sujeito 

ocuparam e, no caso de algumas, deixaram de ocupar espaço no seio da FD dos trabalhadores 

brasileiros, atestando, ao longo desse espaço-tempo, a reconfiguração de sua discursividade e 

a mobilidade de suas “fronteiras”. Uma FD heterogênea, mas que, não obstante a isso, através 

de sua forma-sujeito, regula os saberes e as demandas dos trabalhadores, pois o fato de essas 

diferentes posições-sujeito relacionarem-se com a forma-sujeito de forma desigual, não 

significa que as mesmas com ela não se identifiquem. Nesse sentido, vale lembrar Pêcheux 

(1988:147) quando escreve que a categoria da contradição não pode ser pensada como 

oposição entre duas forças que atuem uma contra a outra em um mesmo espaço.  

Na análise realizada, foi possível perceber que a reconfiguração discursiva da FD em 

pauta é uma constante e tem a ver com os diferentes acontecimentos histórico-sociais 

ocorridos no País e mesmo no exterior ao longo do tempo. Como o objeto desta tese é o 
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discurso de Lula, interessa notar que no final dos anos 70, num contexto social bem mais 

complexo do que aquele do início do séc. XX, através do acontecimento histórico e 

enunciativo da “eclosão das greves do ABC paulista”, instaura-se, na FD dos trabalhadores 

brasileiros, uma nova posição-sujeito através da qual um segmento de trabalhadores passa a 

enunciar novos sentidos. É essa região de saber que vai abrigar o DL - é dessa posição-sujeito 

que Lula e outros trabalhadores passam a enunciar. 

A partir da instituição dessa nova posição-sujeito, a dinâmica do movimento sindical, 

até o final do séc. XX, definiu-se pela polarização entre as duas maiores tendências – o novo 

sindicalismo, ligado à CUT e a unidade sindical, ligada a CGT, traduzindo as clivagens 

existentes entre a estratégia sindical e a estratégia política.  

2 Sobre a configuração histórica e discursiva da posição-sujeito em que se inscreve o 

DL 

Realizada a configuração metodológica da FD dos trabalhadores brasileiros, foi 

possível compreender histórica e discursivamente como se instaurou, no interior dessa FD, a 

posição-sujeito em que o DL se inscreve e a partir da qual Lula e outros sujeitos enunciadores 

passam a enunciar sentidos. Registro que tomo como efeito fundador do discurso de Lula 

(DL) o acontecimento histórico e enunciativo da “eclosão das greves do ABC 

paulista”(1978). Nesta tese, o referido discurso é entendido como efeito de unidade discursiva 

da posição-sujeito, isto é, efeito organizador da discursividade da posição sujeito; efeito 

necessário, mas que não apaga as contradições internas que lhe são inerentes. Essa 

contradição interna não é marcada pela divergência, e sim pela diferença possível nessa 

região de saber. 

Através do DL, a referida posição-sujeito atualiza e (re)significa saberes que estavam 

já-lá, no âmbito do interdiscurso, silenciados, mas não apagados. Diante de outras condições 

de produção, em outra conjuntura histórico-social, em 1978, retornam e são ressignificados 

enunciados anteriores, ainda que sob o viés do inconsciente do sujeito enunciador do DL. Os 

saberes que migram para esse discurso lembram/fazem ressoar discursos-outros, de outras 

FDs ou de outras diferentes posições-sujeito que configuraram e, ao longo do tempo, 

reconfiguraram os saberes da FD dos trabalhadores brasileiros desde o final do século XIX. 

Discursivamente, a compreensão é a de que, pelo viés da memória discursiva, nessa nova 

reconfiguração da FD, saberes são reinscritos no DL, isto é, são rememorados e 

(re)significados, mobilizando novos sentidos, embora isso, necessariamente, não se dê de 

forma direta nem consciente. 
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Estou entendendo o DL como efeito de unidade discursiva desta posição-sujeito devido 

ao fato de que, quer no lugar da liderança interna, quer na função enunciativa de porta-voz 

externo dessa posição-sujeito é seu sujeito enunciador que dá “o norte” aos saberes e às 

demandas próprias dos trabalhadores. O sujeito enunciador do DL, no meu entendimento, 

ocupa o lugar da liderança não como um lugar ou sujeito empírico, e sim como uma função 

enunciativa, pois é esse sujeito que busca, pela interlocução, o efeito de unidade dos saberes e 

das demandas da posição-sujeito em que está inscrito. E esse lugar da liderança interna 

legitima o referido sujeito a exercer a função enunciativa de porta-voz externo que, por sua 

vez, o consolida no lugar da liderança. 

Ressalto que as análises realizadas ao longo da tese me conduzem a compreender que o 

sujeito enunciador do DL se configura apenas como líder da posição-sujeito em que esse 

discurso está inscrito, e não da posição-sujeito divergente, também inscrita no interior da FD 

dos trabalhadores brasileiros. O que ocorre é que devido ao fato de a posição-sujeito em que 

o DL está inscrito, ao longo do espaço-tempo em análise, ter se imposto como dominante no 

interior dessa FD, o sujeito enunciador do DL passa, por conseguinte, a enunciar também 

como porta-voz da FD, incluindo, portanto, a posição-sujeito divergente, uma vez que a 

mesma também está inscrita na referida FD, ou seja, passa a enunciar como porta-voz da FD 

dos trabalhadores brasileiros como um todo, fortemente marcada por divergências internas.  

O efeito de unidade discursiva de uma posição-sujeito funciona, no meu modo de 

entender, semelhante ao sujeito-histórico da FD, com a diferença que, no caso da posição-

sujeito, o que estou denominando de efeito de unidade discursiva organiza e regula os saberes 

próprios dessa região interna de saberes; em se aceitando essa argumentação, uma posição-

sujeito funciona como uma primeira instância social de assujeitamento, pois ela é, 

internamente, recortada por microrregiões de saber. Entendo que, no caso da posição-sujeito 

em análise, devido às diferenças internas, a mesma também regula o que pode, o que deve, o 

que convém ou não dizer em seu interior. E essas diferenças internas da posição-sujeito são as 

que atestam a heterogeneidade de seus saberes. A metodologia de configuração da FD dos 

trabalhadores e das posições-sujeito nela inscritas, bem como as análises realizadas nesta tese 

me levam a entender que a região de saber em que o sujeito enunciador do DL está inscrito, 

embora produza um efeito de unidade discursiva, não se constitui em um bloco monolítico de 

saberes, pois comporta a diferença, marcada por distintas formas de entender o 

encaminhamento da luta sindical e política, daí a heterogeneidade e a contradição interna 

dessa posição-sujeito. 
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Em AD, uma posição-sujeito é “regulada” pelo sujeito histórico da FD em que ela está 

inscrita, materializando-se no discurso pelos saberes que o sujeito mobiliza para enunciar e 

também pela maneira como se relaciona com a forma-sujeito de sua FD. Segundo Indursky 

(1998(a):116), o sujeito é duplamente afetado: em seu funcionamento individualizado, pelo 

inconsciente e, em seu funcionamento social, pela ideologia. Ao que eu acrescentaria: em seu 

funcionamento social, há uma dupla determinação histórica do sujeito enunciador, pois o 

mesmo é concomitantemente afetado pelo que a posição-sujeito em que está inscrito lhe 

determina e pela relação que mantém com a FD em que essa posição-sujeito está inscrita. 

Aceitar a heterogeneidade e a contradição interna de uma posição-sujeito, implica 

reconhecer que a mesma não pode ser entendida como uma homogeneidade de saberes e que 

o efeito de unidade discursiva é ilusório porque no interior de uma posição-sujeito há espaço 

para a diferença. É nesse sentido que entendo que os processos discursivos são socialmente 

afetados/determinados tanto pelo efeito de unidade discursiva da posição-sujeito, como pela 

forma-sujeito da FD em que essa posição-sujeito está inscrita. 

Diante desse entendimento, me permito deslocar o escrito por Indursky (2002(a):80), 

em relação ao sujeito histórico (forma-sujeito) da FD, para o âmbito do que estou 

denominando de efeito de unidade discursiva da posição-sujeito que, por sua vez, também é 

capaz de organizar e de administrar as diferenças de saberes que aí se produzem. 

Através das análises também foi possível compreender como, ao longo do espaço-

tempo, ocorre a (re)configuração dos saberes e das demandas da posição-sujeito em que o DL 

está inscrito e como essa (re)elaboração de saberes interfere no processo de transformação da 

própria FD; tanto posição-sujeito como FD, por natureza, heterogêneas e com fronteiras 

discursivas sempre provisórias. Por outro lado, pude perceber que os saberes dessa posição-

sujeito se transformam, mas, ao mesmo tempo, mantêm seu “eixo” em torno das demandas 

próprias dos trabalhadores. Assim, se pode afirmar que nem a posição-sujeito, nem o DL 

excluem saberes que lhe são próprios, isto é, o sujeito enunciador do discurso, no espaço-

tempo em análise, não muda de posição-sujeito, nem de FD.  

3 Sobre o processo de identificação política do sujeito enunciador do DL 

No espaço-tempo recortado para esta tese, as análises realizadas me possibilitaram 

compreender o sujeito enunciador do DL como fortemente identificado à posição-sujeito 

instaurada pelo acontecimento histórico e enunciativo da “eclosão das greves do ABC 

paulista” e, por conseguinte, à FD dos trabalhadores brasileiros, as quais sinalizam o que ele 
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pode e deve dizer e, conseqüentemente, o que não pode e não deve dizer; o que convém ou 

não dizer. À medida que a posição-sujeito em que o DL está inscrito recupera novos saberes 

no interdiscurso, seu sujeito enunciador passa a enunciá-los, identificando-se, de início, como 

sindicalista e, mais tarde, como petista. 

As análises também permitem compreender que o processo de identificação política do 

sujeito enunciador do DL se marca fortemente pelo coletivo, quer como líder e porta-voz dos 

trabalhadores, quer como líder e porta-voz do PT. Esse sujeito, inscrito nessa posição-sujeito, 

exerce internamente a função enunciativa do líder que enuncia para seus pares, indicando 

aquilo que, em seu imaginário, julga ser “o rumo” a seguir; e, externamente, exerce a função 

enunciativa de porta-voz sindical e político que enuncia em nome da posição-sujeito e da FD 

em que está inscrito, explicitando saberes e demandas dos trabalhadores e do PT para a 

exterioridade da referida FD.  

Desde o acontecimento histórico e enunciativo, tomado como efeito de início do DL, 

evidencia-se um sujeito enunciador que, embora no imaginário sobre si mesmo, se dissesse 

apolítico, o que diz (o discurso) e o que faz (a ação) produzem o efeito de sentido de um 

sujeito enunciador altamente politizado. Acredito poder afirmar que, na análise do DL, se está 

diante da construção de um processo de identificação política do sujeito enunciador do 

discurso que, na ilusão necessária de alguém que se dizia apolítico, dadas às condições 

histórico-sociais, mobiliza, no interior do interdiscurso, novos saberes, os (re)significa e passa 

a enunciá-los, isto é, vai configurando sua identificação política. 

O escrito por Orlandi (1993(b):92) possibilitou a compreensão de que o sujeito, 

atravessado por múltiplos discursos, se dispersa (se movimenta) no espaço possível dos 

desvãos que constituem os limites contraditórios das formações discursivas diferentes. É 

nesse espaço que ‘trabalha’ o processo de identificação do sujeito. Acrescento a isso que, no 

caso em análise, o processo de identificação do sujeito enunciador do DL vai se construindo e 

reconstruindo não só nos limites contraditórios das diferentes FDs, como também através dos 

deslocamentos possíveis entre as diferentes posições-sujeito, bem como através das relações 

estabelecidas junto a seus pares, no espaço contraditório da própria posição-sujeito em que 

esse sujeito está inscrito; tais mudanças atestam o processo de transformação da identificação 

política pelo qual passa o sujeito enunciador do DL, bem como apontam para o modo como 

esse sujeito vai lidando com as demandas e com os saberes dos quais pode/deve apropriar-se 

e com outros saberes que não convém explicitar. Tal processo aponta ainda para a dispersão 

desse sujeito e para a maneira como o mesmo relaciona-se com a forma-sujeito da FD que o 
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afeta e com a qual se identifica. A idéia de processo não permite que se aceite uma identidade 

pronta, acabada, e sim em identificação do sujeito enunciador do discurso a uma posição-

sujeito e, por conseguinte, a uma FD, no caso, a FD dos trabalhadores brasileiros. 

O processo de identificação política do sujeito enunciador do DL foi sendo construído e 

reconstruído concomitantemente ao processo de avanço e/ou recuo do movimento sindical, 

revestindo-se de uma dimensão político-partidária à medida que se concretiza o PT. O 

referido processo não só tem a ver com os interesses ligados às condições histórico-sociais, 

mas também com a ideologia, pois essa identificação política modifica-se, na medida em que 

se modificam as condições histórico-sociais em que esse sujeito enuncia. 

No caso do DL, embora o sujeito enunciador, ao longo do espaço-tempo em análise, não 

se inscreva em diferentes posições-sujeito nem se desidentifique da FD dos trabalhadores 

brasileiros, seu descentramento o apresenta como um sujeito disperso em relação a si mesmo, 

tanto em relação aos saberes da FD em que se inscreve, como em relação aos sentidos que 

mobiliza, que se apropria e/ou que produz nas diferentes funções enunciativas. 

Essa dispersão, no entanto, nada tem a ver com desidentificação, pois o sujeito 

enunciador do DL, no espaço-tempo analisado, permanece inscrito em uma mesma posição-

sujeito e em uma mesma FD, a ponto de o DL configurar-se como efeito de unidade da 

posição-sujeito em que está inscrito. Nem mesmo na função enunciativa de candidato da FBP, 

esse sujeito se desidentifica da posição-sujeito e da FD em que está inscrito; nesse caso, o que 

ocorre é que se está diante de um momento de aliança política, mas não de desidentificação ou 

de fusão. Assim, nem ele se desidentifica, nem os demais aliados se inscrevem na posição-

sujeito e na FD em pauta. 

4 Sobre a representação política do sujeito enunciador do DL 

O interesse nesta tese não foi o de esgotar a análise de todas as formas de representação 

através das quais o sujeito enunciador do DL se representa. A mesma teve como objetivo 

compreender como as principais formas de representação desse sujeito funcionam e produzem 

sentidos quando o mesmo enuncia como líder, como porta-voz e como candidato. 

 Através da cena discursiva de interlocução, foi possível compreender a complexidade 

do processo de representação desse sujeito que, ao longo do espaço-tempo delimitado para 

esta tese, se dispersa entre o “eu”, o “nós” e “o Lula” como formas de se representar no 

discurso. Enfatizo que, no referido processo, o “eu”, o “nós” e “o Lula” não ocorrem de forma 
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isolada. Em regra, essas três formas de representação coexistem ao longo do DL, mas, para 

efeitos de análise, foram tratadas separadamente. 

Em relação à representação do sujeito enunciador do DL através do “eu”, é possível 

escrever que essa forma de o sujeito se representar no discurso tem a ver com a ilusão 

subjetiva do sujeito enunciador. Esse funcionamento discursivo atesta a necessária ilusão do 

sujeito que, no seu imaginário, não se dá conta da dupla determinação histórica de seu dizer 

que é afetado pela ideologia e pelo inconsciente. Tendo em vista que o funcionamento 

discursivo do “eu” coexiste com a representação do sujeito através do “nós” e também de “o 

Lula”, meu entendimento é o de que o sujeito enunciador do DL, embora se represente através 

do “eu”, é, por essência, um sujeito “plural” e disperso por “movimentar-se” entre essas 

diferentes formas de representação no discurso, mas também pelas diferentes funções 

enunciativas a partir das quais enuncia. 

Em diferentes condições de interlocução, o sujeito enunciador do DL se representa 

através do “nós” da liderança; do “nós” do porta-voz (sindical e político); e, também do “nós” 

do candidato da FBP. Nesse sentido, vale reiterar que, na esfera pública, o que conta é o 

político, entendido como relações de força que podem ser apreendidas através da cena 

discursiva de interlocução. E esse político marca-se, com maior ênfase, quando o sujeito 

enunciador representa-se através do “nós”, ou seja, é em nome do “nós” que se estabelecem as 

correlações de força próprias do político.  

No que tange ao “nós” da liderança,  saliento que assim como é o discurso que constrói 

a cena discursiva, e não o contrário, foi também o discurso que me permitiu delimitar o lugar 

da liderança. Por conseguinte, o “nós” da liderança é próprio da cena discursiva de 

interlocução que se estabelece no interior da posição-sujeito em que o DL está inscrito. 

O efeito de sentido que se consolida como evidência discursiva, no decorrer da análise, 

é o de que o “nós” da liderança funciona de forma assimétrica porque o sujeito enunciador 

desse discurso, embora inscrito na mesma posição-sujeito e na mesma FD, não se inscreve  

nesse “lugar” da mesma maneira que os demais, pois ele enuncia como líder dessa posição-

sujeito. Essa constatação me leva a compreender que o sujeito enunciador do DL é fortemente 

marcado pela projeção imaginária da ordem do inconsciente/pré-consciente o que faz com que 

ele se represente através do “nós” de forma ambígua no sentido de incluir-se ou não aos 

grupos sociais que o “nós” referencia. Através do funcionamento discursivo da terceira pessoa 

(singular/plural) para referenciar os grupos sociais aos quais o sujeito enunciador do DL 

também pertence, produz-se o efeito de exterioridade. O que se pode afirmar, então, é que, a 
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partir do lugar da liderança, esse sujeito enuncia para o interior da posição-sujeito e da FD 

em que o DL está inscrito, produzindo o efeito de um discurso pedagógico, com traços do 

autoritário; esse “tom” didático do discurso lhe permite, internamente, orientar os segmentos 

sociais aos quais ele também pertence. 

Enfatizo que estou concebendo o lugar da liderança como um espaço que se constrói no 

e pelo processo discursivo em pauta, e não a partir dos lugares empíricos ocupados pelo 

sujeito enunciador do discurso, pois, através do DL, ao longo do espaço-tempo em análise, 

outros trabalhadores, sindicalistas, petistas e/ou componentes da Frente Brasil Popular 

enunciaram ou poderiam ter enunciado; no entanto, o DL permite compreender que é seu 

sujeito enunciador que se legitima nesse lugar da liderança. Por conseguinte, a legitimação 

desse “lugar” o autoriza a exercer a função enunciativa de porta-voz da posição-sujeito e, 

como esta se impõe como dominante, enuncia também como porta-voz da FD em que esse 

discurso está inscrito. 

O “nós” do porta-voz é entendido como aquele através do qual o sujeito enunciador do 

DL enuncia em nome dos dois principais segmentos sociais que representa: o movimento 

sindical ligado ao “novo sindicalismo” e o Partido dos Trabalhadores. A função enunciativa 

do porta-voz é própria da interlocução estabelecida com a exterioridade da posição-sujeito e 

da FD em que o DL está inscrito. 

O funcionamento discursivo permitiu compreender que quando o sujeito enunciador do 

DL se representa pelo “nós” do porta-voz sindical, referenciando, através da terceira pessoa, o 

grupo social em nome do qual enuncia, produz também o efeito de exterioridade. Esse efeito 

serve de pista para a compreensão de que o sujeito enunciador do DL, legitimado pelo lugar 

da liderança, passa a enunciar, para a exterioridade da FD, como porta-voz do movimento 

sindical; é ele que formula as demandas próprias desse movimento. No funcionamento 

discursivo do “nós” do porta-voz sindical, pode-se observar que o “tom” didático desse 

discurso continua presente, pois, mesmo enunciando para a exterioridade da posição-sujeito e 

da FD, seu sujeito enunciador deixa indícios dessa característica do DL, já constatada no 

“nós” da liderança. 

Já na análise do funcionamento discursivo do “nós” do porta-voz petista, o “tom” 

didático do DL dá espaço para um discurso com características do discurso polêmico. Na 

função enunciativa de porta-voz do PT, o sujeito enunciador do DL enuncia para a 

exterioridade da FD, explicitando as demandas desse partido. Nesse funcionamento 

discursivo, também constatou-se a presença da terceira pessoa, mas não mais produzindo o 
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efeito de exterioridade; a terceira pessoa, no funcionamento discursivo do “nós” do porta-voz 

petista, é incorporada ou associa-se ao “nós”; o efeito de sentido que se produz é o de que essa 

terceira pessoa provoca o efeito de sentido de um “nós”; nos funcionamentos discursivos do 

“nós” da liderança e do “nós” do porta-voz sindical, o sujeito enunciador do DL, ao se 

representar através do “nós”, referia a uma terceira pessoa, produzindo o efeito de 

“descolamento” do grupo social ao qual ele também pertencia. Diferente é o caso do 

funcionamento discursivo da terceira pessoa, quando o sujeito enunciador, representando-se 

através do “nós” petistas, referencia “o PT”; nesse caso, produz-se o efeito de sentido de que 

“o PT” - somos “nós”, os dirigentes petistas. Nesse caso, é a terceira pessoa que se associa ao  

“nós” do porta-voz; assim, tanto o “nós”, como a terceira pessoa apresentam-se como formas 

de enunciar demandas do PT. Portanto, ainda que, no funcionamento discursivo do DL,  o 

“nós” seja a forma de representação mais recorrente, na função enunciativa do porta-voz não é 

a única forma pronominal através da qual o sujeito enunciador se representa no exercício 

dessa função. 

As análises realizadas me conduzem a entender que tanto no funcionamento discursivo 

do “nós” do porta-voz sindical como no do “nós” do porta-voz do PT,  o sujeito enunciador 

do DL estabelece uma relação de alteridade consigo mesmo: ser dirigente sindical, mas 

também ser “o trabalhador”; ser dirigente petista, mas também ser um petista ou, até mesmo, 

ser “o PT”. Essas mesmas análises também possibilitam perceber a dispersão do sujeito 

enunciador do DL tanto em relação às diferentes formas de representação no discurso, como 

tendo em vista as diferentes condições discursivas a partir das quais é levado a enunciar. 

Um outro funcionamento discursivo do DL revela seu sujeito enunciador 

representando-se através do “nós” – é quando esse sujeito enuncia como candidato da Frente 

Brasil Popular. Na função enunciativa de candidato da FBP, o referido sujeito busca o 

convencimento dos interlocutores através daquilo que apresenta como sendo a projeção de 

futuro da sociedade. Nesse funcionamento discursivo do “nós”, constatou-se que o mesmo é 

deiticamente atualizado pela FBP, mas, em algumas passagens, pelo PT – no DL, não há, 

portanto, exclusividade de um “nós” da FBP. O que ocorre é que o sujeito enunciador “se 

movimenta” entre esses dois “lugares”, pois continua identificado com a posição-sujeito e 

com a FD em que está inscrito, mas politicamente aliado aos demais partidos componentes da 

Frente Brasil Popular. O traço marcante do DL no funcionamento do “nós” do candidato é o 

efeito de projeção de futuro, através do qual o sujeito enunciador aponta para um novo devir 

da sociedade, mas, por outro lado, ao projetar o futuro do possível governo da FBP, permite a 
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compreensão do político, ou seja, das relações de força, então, em jogo com a exterioridade da 

FD naquelas condições de produção do discurso. 

No funcionamento discursivo do DL, ocorre ainda a representação do sujeito 

enunciador desse discurso através de “o Lula” - o sujeito enunciador, ao representar-se por 

“eu” ou por “nós”, referencia a si mesmo como se fosse um outro. A análise permitiu 

compreender que, nesse caso, se está diante de um dos possíveis funcionamentos discursivos 

da quarta pessoa discursiva; nele, o referente discursivo (“o Lula”) funciona como uma das 

formas de representação do sujeito enunciador do DL que, em sua projeção imaginária, 

representa-se como se fosse um “personagem” político que se constrói e se reconstrói no e 

pelo discurso. Essa compreensão ancora-se no fato de que é através do processo discursivo 

que se pode acompanhar a configuração e a reconfiguração desse “personagem” que, como 

uma espécie de ator, mobiliza, no DL, diferentes referentes discursivos e, ao mesmo tempo, 

constrói, juntamente com o “eu” e com o “nós”, a cena discursiva de representação do sujeito 

enunciador desse discurso. 

Por último, gostaria de reiterar que esta tese sobre o DL é marcada pela incompletude 

constitutiva de todo o gesto de interpretação, o que não me isenta, como escreveu Pêcheux, da 

responsabilidade sobre ela. Chegar ao fim, “dar por pronta” a tese, significa saber que “o 

pronto” é sempre provisório e se constitui na ilusão necessária de um “fechamento” - “o fim” 

é inevitavelmente a possibilidade do (re)começo. As análises realizadas cobrem o espaço-

tempo 1978-98. Desde então, em condições histórico-sociais distintas, o DL continua a 

enunciar saberes e demandas e, por conseguinte, a produzir sentidos. O acontecimento 

histórico da eleição de Lula para Presidente da República provoca uma turbulência de saberes 

no interior da FD dos trabalhadores brasileiros que clama por interpretação. Diante disso, a 

possibilidade de novos questionamentos: como se reorganizam os saberes dessa FD a partir 

desse acontecimento histórico? Como se (re)significa o processo de identificação e de 

representação política do sujeito enunciador do DL? Que saberes esse sujeito passa a 

enunciar? Quais demandas? Que sentidos são possíveis?...  
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