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RESUMO: Neste trabalho procura-se analisar os discursos político, religioso e 

familiar na narrativa Eu vos abraço, Milhões de Moacyr Scliar. Objetiva-se analisar 

como os diferentes discursos interferem no cotidiano do sujeito protagonista Valdo, 

qual a relação entre a vida social do sujeito e os diferentes discursos existentes na 

narrativa. Pensar na constituição do sujeito a partir da análise do discurso é, portanto 

pensar a sua Formação Discursiva/Ideológica a partir de dados históricos da sociedade. 

Recorremos aos construtos teóricos que fundamentam a Análise do Discurso de linha 

francesa. 
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INTRODUÇÃO 

 

Todas as atividades humanas estão interligadas ao uso da linguagem. O uso da 

linguagemé multiforme e não se contradiz com uma única unidade nacional de uma 

determinada língua. A língua se cumpre por meio de enunciados orais e escritos. E 

esses enunciados refletem condições específicas e a finalidade de cada campo, sejam 

eles de atividades literárias, jurídicas, familiares, educacionais, religiosas, políticas, 

entre outras. Um mesmo ato de linguagem formula vários efeitos de sentido para os 

receptores que o interpretam. Um texto é condutor de vários efeitos de sentidos, que 

produzirão o interdiscurso, o que foi dito ou escrito hoje, já foi citado por outro sujeito 

em outro contexto anteriormente. Por este motivo tem- se a relação interdiscursiva, 

pois o discurso é modificado por sujeitos em diferentes situações.  

Conforme estudos realizados na disciplina Análise do Discurso, cursada no 3º 

período do Curso Letras/Português, apreendi e aprendi que o conceito de discurso é 

bastante difuso e a diversidade do mesmo é inesgotável, pois os discursos vão se 

desenvolvendo, intensificando o contexto cultural, o diálogo se estabelece e constitui 

um novo gênero discursivo. Segundo Bakhtin (2003, p. 263), o discurso é constituído 

de diferentes formas de enunciados, sendo uma prática humana de produzi-los, 

lembrando que podem ser discursos orais ou escritos. 

Para analisar um discurso deve se considerá-lo no contexto em que se encontra. 

Tudo o que se fala ou se escreve é considerado um discurso, pois ao escrever ou falar 

estamos querendo de alguma maneira nos comunicar ou transmitir algo, passando a ser 

um processo de interação. Realizar o estudo de um discurso é considerá-lo como um 

gênero que tem vários outros interligados e buscar uma compreensão da maneira como 

se manifestam vários discursos, o discurso é a prática social de produção de textos. 

Isto significa que todo discurso é uma construção social, não individual, e que só pode 

ser analisado considerando seu contexto histórico-social, suas condições de produção; 

significa ainda que o discurso reflete uma visão de mundo determinada, 

necessariamente, vinculada à do(s) seu(s) autor (es) e à sociedade em que vive(m). 

Dentro de um discurso temos o enunciado de uma determinada frase o que torna o 

enunciado importante e extremamente excepcional, visto que com ele pode se 

“examinar” a estilística de vários outros discursos, o que torna o conteúdo temático. 
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Desta forma, a incursão pela obra Eu vos abraço, Milhões, por se tratar de uma 

narrativa que têm vários acontecimentos, e há diversos discursos que tornam a história 

encantadora e rica em discursos outros. Dentre eles pode se destacar o familiar, o 

religioso, o político, o amoroso, o que nos possibilita analisar os diferentes discursos 

que interligam os personagens da narrativa em Eu vos Abraço, Milhões, constitutivos 

da preservação da unidade da obra. 

Dentro da respectiva obra, um determinado discurso nos molda tanto no modo 

de agirmos, como também de nós pensarmos, visto que, quando falamos, estamos nos 

expressando, estamos querendo, transparecer algo, até mesmo sentimentos. 

 O discurso se torna um conjunto de ideias organizadas por meio da linguagem, 

passando a influenciar o raciocínio. A fantástica narrativa é envolvente e o leitor é 

levado a atrair sua atenção até o fim. 

A obra em análise relata em seus discursos assuntos que nos remetem a 

realidade da vida cotidiana, pois choca-se com a consciência dos indivíduos (sujeitos). 

O personagem Valdo, o sujeito protagonista, passa por situações/conflitos, que os 

leitores vão acabar se identificado com alguns aspectos da narrativa, que são discursos 

do passado que dialogam com discursos do presente, se assemelham com o senso 

comum, pois retratam elementos da hipocrisia social, da análise de problemas 

humanos e políticos, da violência, do autoritarismo, da religião, da sexualidade, até 

mesmo a questão da saúde, entre outros. 

O presente título Desvendando vários discursos em Eu vos Abraço, Milhões de 

Moacyr Scliar surgiu como reflexão dos diferentes discursos. A narrativa (Eu vos 

abraço, Milhões) apresenta vários discursos, e dentre eles, pretendemos dar ênfase é 

aos discursos político, familiar e religioso. 

A narrativa (história) se desenrola como uma daquelas velhas histórias contada 

em uma carta a um neto por seu avô, em uma casa de repouso para idosos, numa 

serena manhã de domingo. Só que esta narrativa é, na verdade, um relato da trajetória 

existencial do sujeito narrador, Valdo, nascido em uma fazenda de criação de gado, na 

cidade de Santo Ângelo, no Rio Grande do Sul. 

Valdo é um jovem de 15 anos que mora com sua família na cidade de Santo 

Ângelo no Rio Grande do Sul. Ele é um garoto muito dedicado aos estudos, adora ler 

os livros que sua professora (Doroteia) lhe empresta. Doroteia tinha um filho que 
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almejava ideais revolucionários,assim como tantos outros adolescentes das primeiras 

décadas do século passado, e que foi seduzido pelo “encanto” do comunismo, pois 

acreditava que assim poderia “mudar” o mundo. Valdo, ao conhecê-lo melhor e se 

tonarem amigos, ficou encantando por esses ideais contados pelo seu amigo, decide 

então que futuramente queria se tornar um revolucionário, ele lê vários livros que seu 

amigo indica inclusive um Manifesto (“Livro comunista”). Mas para a infelicidade de 

Valdo, Geninho tem uma grave doença e acaba falecendo, após ter passado vários dias 

hospitalizado.  

No leito de morte, Geninho pede a Valdo para que prometa a ele que viajará 

para o Rio de Janeiro, para procurar Astrojildo e entrar para o partido comunista. Após 

a morte se seu eterno amigo (Geninho), Valdo decide ir ao Rio de Janeiro, onde 

acreditava que assim poderia encontrar o “fundador do partido” Astrojildo e 

conheceria seus companheiros de partido. Para entrar para o Partido Comunista, 

procuraria seus “companheiros”, como ele mesmo diz, para que assim pudessem lutar 

por seus direitos e tentarem tornar (fazerem) o mundo mais igualitário. 

Após a chegada ao Rio de Janeiro, Valdo é assaltado antes mesmo de encontrar 

o lugar que Geninho, antes de morrer tinha lhe falado para procurar, até encontrar 

Astrojildo. Mas Valdo não consegue encontrar a casa desse “Companheiro” e nenhum 

lugar para dormir. Fica por ali mesmo e dorme na rua, ao relento. Durante a noite, 

Valdo conhece uma “garota de programa”. Após amanhecer o dia, Valdo vai à procura 

da casa e acaba por encontrar a casa do “amigo revolucionário”. Ele passa uns dias na 

casa desse amigo, mas, após alguns dias, Valdo consegue arrumar um emprego na 

construção do Cristo Redentor. Assim, como já estava trabalhando, Valdo arruma uma 

pensão para morar. 

Valdo encontra uma pensão para morar, mas com o passar do tempo percebe 

que dona da pensão (Maria Clara) é viúva, e todas as noites vai procurá-lo. Esses 

encontros à noite viram rotina.  

 Todos os dias, Valdo vai para o trabalho não muito contente, pois um garoto 

querendo ser revolucionário, como ele mesmo fala, trabalhando na construção de um 

monumento tão “religioso e capitalista”, mas mesmo assim vai, pois não tem outro e 

até encontrar Astrojildo. Assim seria melhor trabalhar na construção do Cristo do que 

ficar desempregado. Os dias se passaram, mas Valdo não encontrou Astrojildo, pois 
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estava fora do país (estava exilado). Nesses meses aconteceram vários fatos amorosos, 

ou seja, um triângulo amoroso entre Valdo, Maria Clara, Denizete. 

Após um ano que Valdo estava no Rio de Janeiro, recebe uma notícia de que 

seu pai morrera. Então, Valdo chama sua mãe para morar com ele, porque a mãe 

morava sozinha no Rio Grande do Sul. Valdo não entrou para o partido comunista, 

voltou a morar no Rio Grande do Sul, casou-se com Chica, uma moça que ele 

conheceu no trem que o trouxe ao Rio quando foi a procura de Astrojildo, tiveram dois 

filhos e tornou-se um grande empresário no ramo da elétrica. 

Baseando-nos nessas indagações, a pesquisa se dará em torno desses discursos, 

os quais exercem um valor de peso dentro da narrativa e os quais servem de base para 

se compreender a importância dos discursos na narrativa/história. A propósito, a partir 

desse direcionamento problemático, o estudo buscará responder qual a importância 

dos discursos em questão. 

A fim de verificar como se envolvem os discursos na referida obra, formulam-

se as seguintes indagações: 

- Quais os discursos existentes na referida narrativa Eu vos abraço, Milhões; 

- Como os diferentes discursos interferem no cotidiano do sujeito; 

- Qual a relação entre a vida social do sujeito e os diferentes discursos existentes na 

narrativa; 

- Como os discursos interferem no psicológico de cada sujeito da narrativa; 

 

METODOLOGIA 

 

A proposta para o desenvolvimento dessa pesquisa teve caráter analítico-

interpretativo; o objeto de análise é o romance Eu vos Abraço, Milhões do autor 

Moacyr Scliar. 

 É analítico, pois propõe referendar as bases teóricas e complementares que 

refletem sobre esta constituição dos efeitos de sentido produzidos pelo sujeito 

discursivo. Interpretativista por situar o olhar de pesquisador no corpus considerando a 

relação histórico-social e religiosa do discurso na construção das críticas dos 

acontecimentos da época. 
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PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 

 

O discurso se faz presente em todas as vivências humanas e assume várias 

formas e dimensões. Vários são os elementos do cotidiano que integram esse processo, 

sejam naturais, artificiais e pelas próprias vivências entre si (sujeito protagonista) e 

com o meio, atribuindo significado ao ambiente em que vivemos.  

Direcionando-nos esse estudo rumo ao entendimento dessas questões 

discursivas, esse estudo se trata de buscarmos respostas de como acontecem essas 

relações entre aspectos discursivos do sujeito protagonista. 

Esta pesquisa será embasada nos pressupostos teóricos de autores como Mikhall 

Bakhtin (2003), Michel Pêcheux (2005), Michel Foucault (2009), Sírio Possenti 

(2009), Helena N. Brandão (2002), dentre outros teóricos da Análise do Discurso e a 

obra Eu vos Abraço, Milhões (2010). Identificar os vários discursos é importante e é 

por meio do mesmo, que iremos observar os diferentes acontecimentos da narrativa. 

Segundo Bakhtin (2003, p.193), o discurso em si é uma construção linguística 

atrelada ao contexto social no qual o texto é desenvolvido. È uma prática da linguística 

no campo da Comunicação, e consiste em analisar a estrutura de um texto e a partir 

disto compreender as construções ideológicas presentes no mesmo. Cada sociedade 

tem seus propósitos culturalmente estabelecidos na ordem de diferentes discursos. 

A pesquisa em questão girará em torno dos discursos na obra Eu vos Abraço, 

Milhões, de Moacyr Scliar. Assim, se faz necessária uma abordagem em torno do 

discurso, no sentido de buscar sustentação, sob a ótica dos teóricos desse assunto, para 

melhor compreendê-lo. 

O conceito de sentido é que ele tem como princípio de que a língua ou o 

discurso é fato social que se cria a partir da necessidade de nos comunicarmos. O 

discurso, tomado como necessidade de comunicação pode ser entendido segundo as 

considerações de Pêcheux, 

 

As palavras não tem um sentido ligado a sua materialidade, o sentido 

é sempre uma palavra por outra, ele existe nas relações de metáfora 

(transferência) acontecendo nas formações discursivas que são seu 

lugar histórico provisório. (2005, p.11). 
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Percebemos, sob a ótica da Análise do Discurso, que onde há discurso, há 

comunicação, uma organização de enunciados, fator que complexifica os discursos.  

Assim, o discurso se faz presente nesse contexto e não sendo enunciados vagos. Essa 

definição contribui para o entendimento da íntima relação entre os sujeitos e os 

discursos que se interligam. 

O enunciado não é uma frase ou um aglomerado de frases, mas um conjunto de 

ideias que, em contexto, dão sentido ao discurso, nas palavras de Bakhtin (2006, p. 

132). “o tema da enunciação é determinado não só pelas formas linguísticas que 

entram na composição (as palavras, as entonações, as formas morfológicas ou 

sintáticas, os sons, as entonações), mas igualmente pelos elementos não verbais da 

situação”.  

O enunciado é a materialidade linguística, e como tal, pode ser repetido em várias 

outras situações comunicativas. Porém, a cada vez que o enunciado for repetido, 

ganhará outro sentido, pois estará inserido em outra situação, em outro momento 

histórico, isto é, o sentido do enunciado está irremediavelmente ligado à situação de 

produção, portanto, não há como separá-los. Diante disso poderemos afirmar que toda 

formação discursiva manifesta, em seu íntimo, a presença de diferentes enunciados, de 

uma formação discursiva. 

A formação discursiva pode ser entendida, segundo as considerações de Fernandes,  

 

Uma formação discursiva dada apresenta elementos vindos de outras 

formações que, por vezes, contradizem ,refutam-na. Na historia e no 

social, observa-se uma dispersão de discursos e acontecimentos, que, 

na descontinuidade própria dos elementos e acontecimentos 

históricos, na contradição e negação do que se pode dizer somente 

em determinada época e/ ou lugar, encontra-se a unidade do 

discurso. (2008, p.39/40) 
 

 

Sendo assim, é possível estabelecer que um “grande número de vozes” 

participa do discurso, de uma argumentação especial, sejam fatos históricos ou sociais. 

Portanto, veremos que o discurso político é o centro que interliga vários discursos da 

obra, com relação à análise de discurso. Sobre ele estamos referindo-o a todo o tempo 

e para analisá-lo é que as noções que se seguem neste texto são explicadas. Cabe neste 

momento, apenas enfatizar suas principais características e enfocar a relação estreita 
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que estabelece com todas as outras formas de construção de sentido. É dentro da 

concepção de discurso que se concretiza a formação ideológica, de sentido, num 

enunciado pode haver um ou mais discursos, que poderão ser analisados.  Sobre 

formação ideológica seguem as seguintes considerações de Fernandes, 

 

Referimo-nos a aspectos sociais e ideológicos impregnados nas 

palavras quando elas são pronunciadas. Assim, observamos, em 

diferentes situações de nosso cotidiano, sujeitos em debate/ ou 

divergência, sujeitos em oposição acerca de um mesmo tema. As 

posições em contraste revelam lugares socioideológicos assumidos 

pelos sujeitos envolvidos, e a linguagem é a forma, que o discurso 

não é a linguagem sem si, mas precisa dela para ter existência 

material e/ ou real. (2008, p.13). 

 

 

Ideológica por que há uma multiplicidade de vozes, considerado um instrumento de 

dominação que age por meio de convencimento; persuasão, e não da força física, 

alienando a consciência humana. Partindo de que a ideologia é constituída de sentido, 

segue as considerações de Possenti, 

  

(...) sendo então a tarefa de produzir sentido atribuí exclusivamente 

ao contexto ou ao leitor, em diferentes versões pragmáticas, ou a 

história e às instituições, em diferentes versões discursivas. (2009, 

p.130). 

 

 

Discurso é um conjunto de ideias organizadas por meio da linguagem de forma 

a influenciar o raciocínio, é uma atividade comunicativa capaz de produzir sentido, 

desenvolvido entre interlocutores, não se importando o contexto em que se inserem, o 

importante é o efeito de sentido criado em determinadas situações. 

 

 

CONTEXTUALIZANDO A OBRA 

 

Moacyr Scliar nasceu em 23 de março de 1937 no Rio Grande do Sul em Porto 

Alegre, e morreu em 27 de fevereiro de 2011, de falência múltipla dos órgãos. Além 

de escritor conciliava outra profissão a de médico.  
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Scliar ocupava a cadeira 31 da Academia Brasileira de Letras, foi contemplado com 

vários prêmios, entre eles três prêmios Jabutis. Sua última obra foi em 2010 (Eu vos 

Abraço, Milhões), completando mais de 80 títulos nos 48 anos de carreira. O autor já 

teve obras suas traduzidas para outros idiomas. 

Suas obras frequentemente abordam a imigração judaica no Brasil, mas também 

relatam temas como o socialismo, a medicina (área de sua formação), a vida da classe 

média e vários outros assuntos.  

A narrativa Eu vos abraço, Milhões de Moacyr Scliar, publicada em 2010, é 

pertencente ao gênero Pós-Modernismo. O título vem de um verso do poeta Friedrich 

Schiller, Ode à alegria, presente na Nona Sinfonia de Beethoven, uma das obras 

máximas do Romantismo alemão, também simboliza o desejo de unir à humanidade 

na luta por um mundo melhor, aborda o sentido de fé simbolizado na capa pelo Cristo 

Redentor de braços abertos. É um romance, mas percebemos que pode ser um ensaio 

político, pois relatam vários acontecimentos históricos do Brasil, vivenciados pelo 

sujeito protagonista Valdo, como a revolução de 1930, que levou Vargas ao poder, a 

Coluna Prestes, o Comunismo, Anarquismo, Marxismo, Burguesia/Proletariado, 

acontecimentos que foram importantes na consolidação do país. .  

Segundo Bakhtin (2012, p.5), o capitalismo reduz os sujeitos à condição de 

objetos, por um lado também provoca a maior estratificação social e o maior número 

de conflitos da história da sociedade humana, gerando vozes e consciências que 

resistam a tal redução.  

 Valdo torna-se objeto do próprio capitalismo, ele não quer se assujeitar, ceder, 

mas por outro lado ele necessita do capitalismo, pois, quando ele vai para o Rio de 

Janeiro, tem que trabalhar para se sustentar, porém tem ideia contraria a esse modelo 

econômico, o que acarreta várias inquietações íntimas, a vida de trabalhador braçal vai 

tornando Valdo um operário na vida real e a revolução fica cada dia mais distante. 

Embora a narrativa tenha sido publicada recentemente, a mesma relata 

acontecimentos ocorridos anos atrás, mas, que, ao lermos, se consolida com fatos 

sociais da atualidade, como o abuso de poder marcados na história pelo coronel 

Nicácio, a repressão do governo contra os manifestantes do comunismo e do 

Anarquismo que acreditavam lutar por um país melhor.  
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ANÁLISE DO CORPUS 

 

Como citado, discurso é uma prática social que os seres humanos podem 

construir. Tomado como objeto da Análise do Discurso, o discurso não é fala, nem 

língua, nem texto, mas sim necessita de elementos linguísticos, para ter uma existência 

material , sejam discursos escritos ou orais. Sendo assim, é uma prática de construção 

de produção de sentido e formação discursiva de cada sujeito.   

 A partir de um determinado discurso poderemos ter uma formação discursiva/ 

ideológica, ou seja, a noção de formação discursiva é estabelecida, segundo Foucault 

(2009, p.81), a partir das seguintes regularidades presentes na obra: ordem, correlação, 

funcionamento e transformação, regida por um conjunto de regularidades que 

determinam sua homogeneidade e seu fechamento. 

A característica fundamental do discurso político é que este necessita para sua 

sobrevivência impor a sua verdade a muitos e, ao mesmo tempo, é o que está mais 

ameaçado de não conseguir. É o discurso cuja verdade está sempre ameaçada em um 

jogo de significações, Scliar: 

 

Massas: Geninho venerava aquela palavra. E eu passei a venerá-la 

também. Massas não era só um termo, era uma definição, era a 

chave para a compreensão da sociedade, era (mas Marx e Engels, 

materialistas convictos, não concordariam com isso, ou então 

concordariam, mas apenas intimamente, sem admiti-lo em 

público), uma palavra mágica, o abracadabra da revolução. (2010, 

p.110) 

 

O sujeito protagonista sofre cotidianamente a desconstrução, ao mesmo tempo 

só se constrói pela desconstrução do outro. É, portanto, dinâmico, frágil e, facilmente, 

expõe sua condição provisória, estabelecendo- se relações entre os fatos, levantando 

hipóteses, provas e refutações, com abundância de diversos elementos linguísticos, 

que articulam com rigor as partes do texto, e apresentando como tempo dominante o 

presente. Notamos também a presença de um discurso econômico/ político no caso a 

revolução, mudanças no país.  

Por meio dessas considerações vejamos alguns exemplos, Scliar: 
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Em meados daquele ano de 1929, uma delegação brasileira que, em 

Buenos Aires, participava da reunião continental dos partidos 

comunistas, convidara Prestes a candidatar-se à presidência da 

República por uma frente única formada pelo Partido comunista 

Brasileiro e pela Coluna. (2010, p.81) 

 

 

Percebe-se que o sujeito discursivo nos induz a refletir sobre a crise de 1929, 

pois a mesma surgiu devido ao grande consumo e de compras de produtos, como 

imóveis, o que acabou ocasionando uma grande crise financeira mundialmente.  

Observa-se que o sujeito discursivo opera seus discursos em outros discursos como o 

acontecimento político “Comunismo” juntamente com a Coluna Prestes, que foi um 

movimento político-militar brasileiro existente entre 1925 e 1927 e ligado ao 

tenentismo, corrente que possuía um programa bastante difuso, com algumas linhas 

gerais podem ser delineadas: insatisfação com a República Velha, exigência do voto 

secreto, defesa do ensino público e a obrigatoriedade do ensino primário para toda 

população. 

O movimento contou com lideranças das mais diversas correntes políticas, mas 

a maior parte do movimento era composta por capitães e tenentes da classe média, 

donde se originou o ideal de "Soldado Cidadão". Vê-se que o sujeito é de múltiplos 

discursos que segundo Possenti (2009, p.131), faz com que possa se englobar fatos 

sociais que interferem muito na produção se sentido.  

O discurso político é o discurso do sujeito por excelência. A constituição do 

sujeito obedece às mesmas regras do discurso, porém ele não é anterior nem tampouco 

essencial, derivado de leis da história ou da própria natureza. A voz do sujeito é 

dominante, percebe-se a alusão ao momento histórico-político que o sujeito se insere. 

Na continuidade da análise, o sujeito é marcado por discursos históricos, Scliar: 

 

 
A sociedade divide-se cada vez mais em dois vastos campos 

contrários, em duas grandes classes diametralmente opostas: a 

burguesia e o proletariado observam-se múltiplas vozes do sujeito 

que esta diante de duas classes sociais, a burguesia e o proletariado. 

(2010, p.18). 

 

 

 A burguesia é uma classe social que surgiu na Europa na Idade Média (séculos XI e 

XII) com o renascimento comercial e urbano. Dedicava-se ao comércio de 



12 

 

mercadorias (roupas, especiarias, joias) e prestação de serviços (atividades 

financeiras). È uma classe social do regime capitalista, que não faz nenhum trabalho 

braçal, pois são pessoas que representam a classe média, tendo o seu próprio 

negócio/empresa entre outros. 

Os sujeitos na narrativa que representam a burguesia são sujeitos que têm um 

poder aquisitivo maior como o “encarregado” da obra do Cristo Redentor, a dona da 

pensão (Maria Clara), onde Valdo morou. Também podemos destacar o Coronel 

Nicácio, latifundiário muito rico, que se tornará um dos maiores proprietários de bens 

da região. Além de ser responsável por várias degolas, é o patrão do pai de Valdo, que 

é o capataz. Scliar (2010, p.17). De repente, e com uma agilidade inesperada, saltou da 

rede e com um tapa arrancou o chapéu que papai tinha na cabeça. 

A família de Valdo não tem alternativa a não ser viver na estância, apesar da 

forma violenta como o Coronel trata os seus empregados, porque tinha um grande 

autoritarismo, pois pensava que o dinheiro era tudo, até usava sua própria força, para 

maltratá-los. 

 O dono da livraria, entre outros, são sujeitos que representavam a elite da 

sociedade. Apesar dele fazer reclamações sobre a burguesia, também se torna um 

burguês, pois tem seu próprio comércio. 

Já o proletariado, representa o trabalhador urbano ou rural que não é detentor 

dos meios de produção e tem como única mercadoria de venda sua força de trabalho. 

Os sujeitos que representam essa classe, são pessoas que não tem vários bens de 

consumo, representam a classe menos favorecida, pois ao contrário da burguesia,os 

trabalhos são braçais, tem várias lutas operárias para a concessão de direitos 

trabalhistas. 

Os sujeitos da narrativa “lutam” contra a burguesia, Valdo é um deles que luta 

por seus ideais e do bem comum. É um retirante que vai para o Rio de Janeiro, na 

esperança de uma vida melhor, pois não quer se assujeitar como seu pai ao Coronel 

Nicácio. Porém, ele acaba sendo “escravo” da burguesia, participa arduamente da 

construção do Cristo Redentor, onde exerceu a função de ajudante de pedreiro, suas 

inquietações vão aflorando, as certezas, aos poucos, vão se diluindo na rotina do 

trabalho.  
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As incertezas se evidenciam nas divergências internas do partido comunista. O 

sujeito narrador tem incertezas quanto ao amor, haja vista que o namoro e a fidelidade 

em termos “partilhados” seriam “coisas de burguês”, ele se torna burguês nesse 

sentido. Ao mesmo tempo em que é da classe do proletariado, que tem que acordar 

cedo todo o dia para o trabalho, ele também é um burguesinho, porque tem 

sentimentos como tal. 

Ela podia ser a Capitu, mas eu não era o paranoico e possessivo burguês 

Bentinho, conhecido como Dom Casmurro: que fizesse o que bem entendesse, nossa 

ligação era apenas ocasional. Scliar (2010, p.141) 

Ainda refletindo sobre os discursos da narrativa, o discurso político se 

assemelha ao discurso religioso quanto à forma explícita de persuasão. O discurso 

religioso é dotado de polissemia, o que acaba se tornando polêmico, pois há uma 

“relação divina” entre o locutor e o ouvinte, “A voz de Deus plasmará sobre todas as 

outras vozes, inclusive a daquele que fala em seu nome” Citelli (1985, p.48), o locutor 

torna-se persuasivo, pois nele resta a situação dos dogmas. Assim, “No fim do ano 

passei por uma crise – por causa do Natal. Festinha burguesa, festinha religiosa?” 

Scliar (2010, p. 142). 

O discurso se torna uma manifestação verbal com palavras sábias, porém não 

determinadas, visto que a voz do locutor não se faz como verdade sua, mas sim a 

verdadeira voz, da “essência divina”. Perturbado, perguntei do que estava falando. 

Enxugou os olhos, explicou: como todo moribundo católico, Geninho precisava 

receber a extrema-unção (Scliar (2010, p.50). Nesse percurso, o discurso se converte 

em voz da diversidade, processo de manipulação que pode ser ferramenta importante, 

enquanto mecanismo de comunicação, pois se os demais discursos autoritários 

persuasivos podem vir a revelar a voz do sujeito falante, nele resta apenas a noção de 

dogma. “Mas isso era assustador – quem sabe, no fundo, bem no fundo, eu acreditava 

em Deus, em Jesus, na extrema-unção? Quem sabe estava tentando salvar meu amigo 

de um inferno (...)” Scliar (2010, p. 51). 

Desta forma, Deus não fala, pois é um ser impalpável, quem fala em seu nome 

não é proprietário do discurso “divino”, o sujeito apenas produz o discurso se tornando 

interpreto e transmissor da palavra de Deus. 
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“Num feliz achado, Eni Orlandi designa esse processo com nome de “ilusão da 

reversibilidade” Citelli, (1985, p.48), enquanto no discurso tem-se a possibilidade de 

ocorrer à reversão no processo comunicativo, pois emissores e receptores podem 

interagir. No discurso religioso esse percurso se torna impossível, é preciso que essa 

reversibilidade libere o homem do peso do tempo morto, dando-lhe a segurança de que 

ele é capaz de abolir o passado, de recomeçar a sua vida e recriar seu mundo. Iremos 

interagir com quem? Com Deus? No entanto sabemos que é impossível, portanto 

ficamos com a razão ofusca, embora os representantes de Deus na terra 

pareçam/dizem falar por ele. 

Mas podemos interagir com Deus numa suposição admissível, por meio das 

entidades de 2° grau, de imagens, símbolos até mesmo paisagens ou monumentos, que 

não são donos da fala, pois eles só podem produzir ou interpretar, porém nos dará a 

sensação de serem sujeitos do discurso. 

É um monumento a Jesus Cristo, Cristo Redentor, assim vai se chamar. Scliar 

(2010, p. 144) 

Mesmo os mais “incrédulos”, em alguns momentos, por mais relutantes e duros que 

estejamos, sentiremos nos atraído a desabafar e falar algo com Deus. 

A título de exemplificação, vejamos alguns excertos do livro, Scliar: 

 
A religião que praticávamos minha mãe e eu (meu pai ia à igreja, 

mas não parecia se importar muito com aquilo), era algo espontâneo, 

ingênuo. Nosso guia espiritual, o padre Jonas, homenzinho idoso, 

careca, encurvado, era, em sua fragilidade, uma figura patética. 
(2010, p. 31).  

 

O sujeito narrador no princípio da narrativa ainda se convertia à igreja católica. 

Ao longo da mesma ele vive suas inquietações quanto à sua religião, a doutrinação 

esfacela a capacidade de discernimento do sujeito herói.  A palavra “patético” quer 

sugerir que no início o sujeito narrador acreditava em doutrinação, mas ao ler “O 

Manifesto” o sujeito se torna  mais progressista, acreditando menos em sua religião. A 

mãe, juntamente com sua família ia todos os domingos à missa. O pai não dava tanta 

importância à religião que praticava, pois se sentia desmotivado. 

Ainda na incursão do discurso religioso, percebemos que a religião tem um 

forte ponto na vida dos sujeitos “Seria um consolo, uma alegria: meu filho está sob a 

proteção de Nosso Senhor Jesus Cristo, nada de mal pode lhe acontecer” Scliar (2010, 
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p.135). Denotamos que a mãe do sujeito narrador, enquanto sujeito discursivo se sente 

confortada ao achar que o filho, ao trabalhar na construção do Cristo, está sob a 

proteção divina. A palavra “mau” denota que apesar dos obstáculos com que Valdo 

vive, a mãe se consola, pois nada de mau lhe acontecera. È significativo o fundamento 

cristão que é praticamente impossível transpor, posto que “enraíza” na alma popular.  

Mas, ao pensarmos na construção do Cristo, lembramos que ele está de braços 

abertos.Isso nos remete para o fato de que também estamos todos sob sua “proteção”, 

ele está abraçando o Rio de Janeiro, o mundo, assim sentiremos nos confortados por 

Cristo, a doutrinação esfacela a capacidade de discernimento do sujeito /narrador.  

Outra parte da narrativa é bem ostensiva, observemos, Scliar: 

 
Cristo nem sequer precisa demonstrar, na sua expressão facial, o seu 

triunfo. Mas de triunfo tratava-se, sim, nascido numa manjedoura, 

Jesus tornara-se um líder que arrastava multidões, que fazia 

milagres. Fora preso, suplicado, morrera, ressuscitara, descera a 

mansão dos mortos, ascendera aos céus e lá vive, lá reina, impera: 

disso tudo a monumental cabeça dava testemunho definitivo e 

inesgotável. (2010, p.142). 

 

Nesse trecho temos duas formações discursivas, ou mais, mas dentro de nossas 

análises temos o entrecruzamento do religioso com o político. O sujeito faz uma 

pequena comparação com uma oração que se intitula “Credo”. A narração do sujeito 

se encarrega de explicar e provar o nascimento, a vida e a morte de Cristo. Há verbos 

que agilizam a leitura. A morte é o ensejo glorioso para a vida, para onde se terá uma 

vida, com eterno reinado. Apesar de Cristo ter passado por tantas provações, ele 

ganhou a vida eterna. Isso faz com que Valdo se sinta encorajado a enfrentar seus 

desafios. 

 Outro ponto interessante é que a cabeça de Cristo, a expressão facial não 

precisa demonstrar que ele é “um rei”, pois ele detém o poder com humildade, 

sutilidade. A cabeça também nos remete a pensarmos que Cristo está “olhando” de 

certa maneira o que o sujeito/narrador está fazendo, denotamos que ele deixa a 

concepção cristã, seus dogmas fluírem. A palavra “nem” nos remete à comparação de 

Cristo com o sujeito, pois mesmo nascendo numa manjedoura, sendo de uma família 

humilde, se tornou rei, foi “triunfante”. O sujeito narrador “espera” que Valdo possa se 

tornar triunfante diante da vida, devido aos acontecimentos ocorridos em sua vida, 
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que, apesar de acordar cedo para trabalhar, lutar pelos seus ideais, o mesmo possa se 

tornar rei de sua própria história. 

Na concepção de discurso, segundo Possenti (2009, p. 83), o discurso familiar 

se assemelha com os discursos citados acima, pois todos esses discursos vão fazer 

parte de um enunciado e se interagem, pois tem o intuito de persuadirem, já que os 

indivíduos aprendem desde crianças ideias e valores ditados pela família que serão 

valorizados pela sociedade. Uma vez que a família é considerada uma instituição 

responsável por promover a educação dos filhos e influenciar o comportamento dos 

mesmos (filhos) no meio social. 

O papel da família no desenvolvimento de cada indivíduo/sujeito é de 

fundamental importância. É no seio familiar que são transmitidos os valores morais e 

sociais que servirão de base para o processo de socialização do sujeito, bem como as 

tradições e os costumes perpetuados por meio de gerações. Scliar: 

 

Acho que esse lugar de alguma maneira condicionou meu destino, 

tanto pela história (que eu conhecia bastante, desde criança: mais de 

uma vez, com meus colegas de escola, visitei as ruínas das Missões, 

e depois li muito a respeito), como pelo belo, inspirador cenário 

geográfico. (2010, p.15) 

 

O ambiente familiar é um local onde deve existir harmonia, afetos, proteção e todos 

os tipos de apoios necessários na resolução de conflitos ou problemas de algum dos 

sujeitos.  Morávamos numa casa pequena, no meio do campo Scliar (2010, p.15). As 

relações de confiança, segurança, conforto e bem-estar proporcionam a unidade 

familiar. 

O discurso familiar é controlador e parece deter todo o caminhar do sujeito 

narrador, é proveniente de signos marcados pela superposição, que tem como objetivo 

deter ou alterar comportamentos, atitudes já estabelecidos. O sujeito-narrador marca o 

espaço social, o lugar de onde fala que também existe na voz familiar (Apud Melo, 

2004, p.51), aqui representado pela voz da mãe, tão digna de falar como qualquer 

outra mãe brasileira. 

Por meio dessas conotações poderemos proferir alguns exemplos da narrativa, 

Scliar:  
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“As relações entre pais e filhos muitas vezes estão envolvidas em 

bruma misteriosa, na qual realidade e fantasia se misturam. Eu 

mesmo pouco posso te dizer de minha mãe (com quem, o entanto, 

convivi bastante e numa fase difícil de minha vida) e menos ainda de 

meu pai”.  (2010, p. 9). 

 

Sabemos que, nos primeiros meses de vida, um bebê exige muito da mãe. Por 

outro lado,na relação delicada com seu filho, em que a atenção e a emoção da mulher 

estão inteiramente envolvidas, existe um terceiro componente, muitas vezes deixado 

de lado: o pai. Dessa forma, ele, que é espectador dessa situação, pode ter a percepção 

de que está ficando de lado. Há um distanciamento entre pai/filho. O sujeito-narrador 

descreve que ao longo da vida teve muito contato com sua mãe, ou seja, passou grande 

parte de sua vida ao lado dela, era para ele conhecer bem a história de vida da mesma, 

porém o que era uma relação íntima se torna uma relação de mistério. 

O mistério pelo fato do sujeito /narrador não contar aos pais o encantamento 

pelo comunismo, suas vivências amorosas, o despertar pela sexualidade, assunto que 

na época era “tabu”, não era muito comum entre as famílias falarem sobre tal assunto. 

De certa maneira os membros que fazem parte da família acham que se 

conhecem intimamente, mas será que se conhecem mesmo?  O sujeito narrador passou 

grande parte de sua vida ao lado dos pais, mas não se conhecem, até mesmo por ser 

uma época (final da década de 30) em que as famílias não dialogavam muito, como 

atualmente, a maioria das famílias dialogam com os filhos. E se os filhos dialogassem, 

sempre era mais com a mãe, pois a função da mulher era cuidar da casa e dos filhos, 

por isso a relação mais íntima. O pai era o sustentáculo da família, trabalhava fora, 

tinha a autoridade máxima para passar a “moralidade” aos filhos. 

Os pais do sujeito narrador pensavam que Valdo estava bem no Rio de Janeiro, 

porém aconteciam nessa cidade alguns fatos que ambos não compartilhavam enquanto 

família, por isso essa bruma, nevoa, “aos olhos dos pais”.  A realidade que o sujeito 

narrador Valdo vivia era uma e a fantasia criada pelos pais era outra, pois os pais 

querem que os filhos sigam “o caminho” que eles propõem, persuadem-nos, mas na 

realidade não é. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 



18 

 

O objetivo geral desse trabalho foi desenvolver uma análise de discursos que 

permitissem, de maneira clara, conhecer os diferentes discursos a partir de bases dos 

pressupostos teóricos trabalhados. Pois para Bakhtin (2003), só nos comunicamos , 

falamos e escrevemos, através de gêneros do discurso. Isso ocorre por meio da 

linguagem. Que independente do campo da atividade humana, se efetuem através de 

enunciados. 

Nesse sentido, foram realizadas análises de trechos da narrativa, analisando o 

corpus para que assim possa ter a descoberta de conhecimento dos discursos dentro da 

Análise do Discurso. Lembrando que o mesmo é composto por vários elementos, cada 

qual exercendo seu papel dentro do contexto e os quais representam de certa forma, 

uma sociedade, sobretudo seus costumes, suas culturas. Assim, assim dentro da 

respectiva obra os discursos exercem a funções de mostrar os traços característicos 

sociais do sujeito protagonista Valdo, dentre outros. 

Os vários discursos, tantos históricos como sociais, se contradizem não 

importando a época em que os mesmos se inserem que resultaram em outros discursos. 

Não importa em quais contextos históricos estamos inseridos, o importante é que 

sempre haverá muitos discursos para que possamos retratar novas ideias. O mesmo 

discurso, enquanto um conjunto de enunciados que se apoiam em uma mesma 

formação discursiva, não possui apenas um sentido ou uma verdade, ele possui, acima 

de tudo, uma história. 
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