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Resumo 

 

Neste texto buscamos fazer uma articulação entre a perspectiva linguística do léxico e a 

análise do discurso de linha francesa, aproximando a noção de léxico, enquanto 

conjunto de palavras usadas por uma coletividade na cognição da realidade, com o 

conceito de formação discursiva, cunhada por Pêcheux, em que se opera uma 

prescrição, na enunciação do discurso, do que pode e deve ser dito, determinando, pela 

operação da ideologia, a significação do real. Realizamos, neste percurso teórico, uma 

análise das marcas ideológicas presentes no discurso da comunicação institucional da 

Prefeitura de Salvador no Facebook, concluindo que esse discurso é marcado pela 

dissimulação ideológica, que apaga a heterogeneidade inerente à capital soteropolitana, 

ao defender um léxico soteropolitano homogêneo.  

 

Palavras-chave: Léxico; Análise do Discurso; Formação discursiva; Salvador; 

Facebook.  

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A linguagem é o lugar, por excelência, onde o indivíduo estabelece sua relação com o 

mundo e com os outros indivíduos. Apesar dessa realidade, quase sempre, não nos 

damos conta de que nos movemos nela – a linguagem – e é sempre dentro dela que 

construímos socialmente nossos quadros de referência sem os quais, dentre outras 

coisas, não haveria comunicação. 

 

Mas a língua não é apenas um meio para comunicar mensagens, ela é também, e 

principalmente, lugar para a própria elaboração dos pensamentos, visto que é nela que 

organizamos as ideias e lançamos mão das palavras que aprendemos, para nos expressar 

ou simplesmente refletir sobre o mundo e sobre nós mesmos. Sobre isto, Franchi diz 

que  
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se queremos imaginar esse comportamento como uma “ação” livre e 

ativa e criadora, suscetível de pelo menos renovar-se ultrapassando as 

convenções e as heranças, processo em crise de quem é agente e não 

mero receptáculo da cultura, temos então que apreendê-la nessa relação 

instável de interioridade e exterioridade, de diálogo e solilóquio: antes de 

ser para a comunicação, a linguagem é construção do pensamento; e 

antes de ser veículo de sentimentos, ideias, emoções, aspirações, a 

linguagem é um processo criador em que organizamos e informamos as 

nossas experiências   (FRANCHI, 1992, p. 25). 

   

Desse modo, a língua (forma particular de linguagem humana), enquanto atividade 

criadora e instauradora da realidade, participa ativamente na construção das estruturas 

sociais que dão sustentação às relações sociais instituídas historicamente entre os 

homens. E isto se verá, inclusive, na própria constituição dos sujeitos, definindo a 

alteridade, possibilitada pela linguagem mesma.  

 

Por isso mesmo, numa perspectiva discursiva, “as palavras, expressões, proposições 

etc., mudam de sentido, segundo as posições sustentadas por aqueles que as empregam 

[...] em referência às formações ideológicas” (PÊCHEUX, 1995, p. 160, grifo do autor). 

Daí se extrai o fato de que a língua não é um lugar de transparência, mas que os sentidos 

são, eles mesmos, móveis, respondendo às contingências específicas que os fizeram 

emergir, principalmente àquelas contingências ligadas à historicidade.  

 

As palavras, enquanto elementos representativos de um sistema maior, que é a língua, 

são unidades de sentido em potencial, de que se servem uma comunidade de fala dada, 

fundando-se aí a convenção, enquanto um acordo tácito para a comunicação entre os 

indivíduos. Dizemos unidade de sentido potencial porque os sentidos não são fixados 

definitivamente, podendo ser inventados, conforme as necessidades da coletividade, da 

comunidade de fala que faz uso do léxico em questão. Orlandi observa que  

 

nem as sociedades nem as línguas se modificam autonomamente. São os 

atos dos homens que tomam parte delas que as vão transformando. O 

caráter histórico da língua está em ela ser um fato social no qual entram o 

caráter de processo, a intervenção da memória, a relativa estabilidade do 

sistema e das funções sociais e normas de comportamento (ORLANDI, 

2011, p. 99). 
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Os processos de significação da realidade estão intimamente ligados com as 

contingências históricas e sociais que os produzem e, por sua vez, esses mesmos 

processos de significação também são reelaborados no interior dos próprios contextos, 

explicitando, assim, o fato de a língua ser um sistema que possui uma estabilidade 

dinâmica, a qual vai se ajustando conforme a evolução da própria história da sociedade 

que ela ajuda a estruturar e que, dialeticamente, a transforma. 

 

A convenção é uma das importantes dimensões da língua, a qual os sujeitos nem sempre 

se dão conta, a não ser (como é comum observar nos diferentes usos da língua 

portuguesa impostos por regionalismos e outras contingências sociais e históricas) 

quando as diferenças ganham relevo, especialmente com a presença das mídias de 

massa e novas tecnologias da informação e comunicação, que puseram em contato 

realidades socioculturais bastantes diversas, como as do Brasil, expondo modos de falar 

e significar muito variados; carecendo, em muitos casos, de um trabalho de “tradução” 

das mensagens transmitidas pelos falantes. 

 

 

2. OBSERVAÇÕES SOBRE O LÉXICO 

 

É lugar comum afirmar que não existe língua sem palavras. Elas são os elementos que 

constituem o sistema linguístico usado por todo e qualquer povo. O léxico, podemos 

afirmar de modo genérico, corresponde a esse universo de palavras de que é composta a 

língua. De modo mais específico, poderíamos dizer também que o léxico corresponde às 

palavras que são usadas por uma determinada comunidade, coletividade, em sua relação 

com o mundo. 

 

Não estamos falando, certamente, de um processo de “etiquetagem” da realidade pelos 

usuários de determinado léxico, mas podemos observar uma relação muito íntima entre 

o uso de determinadas palavras com o mundo das experiências de cada coletividade. 

Assim, existem palavras que só fazem sentido para determinados povos ou regiões, as 

quais, por sua vez, designam fenômenos, objetos e realidades muitos específicos. “O 

léxico corresponde, assim, ao inventário dos itens linguísticos com que expressamos 

essas categorias e subcategorias cognitivas” (ANTUNES, 2012, p. 8). 
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O léxico de um povo, comunidade ou coletividade não pode ser encarado de modo 

engessado, visto que, sendo o componente estruturante da língua, também está em 

processo de continua reelaboração e transformação, fato que não nega a estabilidade 

necessária ao funcionamento do sistema linguístico, pelo contrário, é o que o viabiliza e 

o enriquece, mantendo-o vivo. Assim, 

 

o léxico, ao contrário, é aberto, inesgotável, constantemente renovável, 

não apenas porque surgem novas palavras, mas, também, pela dinâmica 

interna das palavras, que vão e vêm, que desaparecem e reaparecem, que 

mantêm seus significados ou os mudam, de um lugar para o outro, de um 

tempo para o outro (ANTUNES, 2012, p. 29).  

 

E é essa plasticidade relativa ao léxico que faz com que a língua não seja apenas um 

depositório morto de expressões que nunca mudam. Não fosse assim, a questão da 

significação se tornaria radicalmente simples, uma vez que os sentidos apresentariam 

uma fixação definitiva e independente dos contextos em que surgem. Por outro lado, os 

sujeitos estariam presos a esses mesmos sentidos imutáveis, como as máquinas, que 

trabalham com uma linguagem que não prevê a ambiguidade nas mensagens 

transmitidas.  

 

Vemos, desse modo, que o léxico expressa a própria cultura e por extensão, a condição 

humana, em seu potencial ilimitado de expansão para além das barreiras do espaço e do 

tempo. A relação entre léxico e cultura fica mais evidente se imaginarmos, por exemplo 

que, somente nos espaços urbanos, há uma gama quase infinita de falares tão diferentes 

quanto diferentes são as coletividades que apresentam um léxico bastante característico. 

A este fato corresponde a possibilidade de instituírem-se as identidades, das quais 

participam modos particulares de apropriação da língua. Ou seja, 

 

o léxico, na língua, representa, assim, essa possibilidade de “escape”, ou, 

noutras palavras, constitui um componente simultaneamente sistemático 

e aberto, marcando essa propriedade da linguagem verbal de ser instável 

ao mesmo tempo em que se constrói sobre uma base estável e definida, a 

ponto de poder ter uma identidade própria (ANTUNES, 2012, p. 29). 

 

Por isso mesmo, é que podemos dizer que os sujeitos, ao mesmo tempo que se 

identificam ou não como partícipes de uma coletividade, trabalham para a construção de 

uma identidade que os singularize, os torne diferentes do outro (representado, por 
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exemplo, pela sociedade), e isso, inclusive, se manifesta no léxico. Diremos, então, que 

esse léxico expressará as experiências vividas dentro dessa coletividade e é isso que 

justifica sua singularidade, negando a acidentalidade das palavras e dos sentidos a elas 

atribuídos. 

 

Podemos continuar falando sobre os paralelos entre sujeito e léxico, observando que 

ambos, em seus processos de transformação e expansão contínuas, não atuam a partir do 

nada, mas tomam como referência a alteridade. Tanto as palavras, que se definem 

interna e externamente em relação às outras, quanto os sujeitos, que se definem na 

interação com o outro, dependem, na base, das conexões que estabelecem com seus 

pares.  

 

Numa perspectiva textual, não são as palavras isoladamente que produzem os sentidos, 

mas as relações que se estabelecem entre elas, os sentidos e encadeamentos que 

preveem, que vão produzindo a significação, gerando o efeito de unidade necessário ao 

texto. Se expandirmos a noção de texto, podemos concluir que o léxico de uma 

coletividade corresponde ao “texto” ou “discurso” por ela construído, na medida em que 

revela um modo característico de relação com o mundo, bem como um modo de ser, 

engendrado na linguagem. 

 

O léxico funciona, portanto, como uma espécie de substância plástica, a partir da qual 

os sujeitos classificam o real, produzindo um tipo de memória social que associa signos 

(as palavras) com processos de cognição da realidade, em que a percepção do mundo é a 

base fundamental nesse trabalho simbólico. 

 

3. LÉXICO E IDEOLOGIA: ARTICULAÇÕES COM A ANÁLISE DO 

DISCURSO FRANCESA 

 

Sendo um lugar marcado pela historicidade, a língua não escapa dos condicionamentos 

sociais responsáveis pela constituição dos sentidos. Para progredir numa percepção mais 

frutífera a respeito do uso da linguagem em sociedade, é preciso levar em consideração 

a noção de não transparência da língua. 
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Conforme assinala Pechêux, “é a ideologia que fornece as evidências pelas quais “todo 

mundo sabe [...]” (PÊCHEUX, 1995, p. 160). Desse modo, no uso da língua, os sujeitos 

esquecem de que fazem uso de um sistema linguístico que não lhes pertence, ou seja, 

que “já estava aí” quando vieram ao mundo. E é justamente essa condição de 

esquecimento que permitirá aos sujeitos apropriarem-se dos sentidos como se fossem 

seus. 

 

Por outro lado, podemos imaginar que, a uma formação discursiva dada, a qual 

prescreve o que “pode e deve ser dito” (PÊCHEUX, 1995, p. 160, grifo do autor), 

corresponde um léxico, um conjunto de palavras e expressões prescritas por essa mesma 

formação discursiva, responsável por demarcá-la enquanto tal. Orlandi faz uma 

interessante observação a respeito da convenção na linguagem e sua relação com o 

discurso: “é sob essa perspectiva que é vista a convenção: a não acidentalidade e o 

aspecto teleológico derivam da relação estabelecida, no quadro teórico de Pêcheux, 

entre formação discursiva e formação ideológica” (ORLANDI, 2011, p. 111). 

 

Compreendemos que há uma correspondência clara e justificada para o uso ou 

constituição de léxicos específicos associados a formações discursivas também 

específicas, uma vez que é na materialidade linguística que se expressam as filiações 

ideológicas a que aderem os sujeitos no momento em que, interpelados pela ideologia, 

se tornam sujeitos do seu discurso. Portanto, o léxico também se constitui como 

elemento fundamental na investigação dos vestígios deixados pelos processos sociais de 

produção de sentido. 

 

Em outros termos, a presença ou ausência de expressões ou palavras são sintomáticas 

para a análise do discurso, não podendo passar desapercebidas na análise, uma vez que 

as palavras funcionam de modos diferentes no discurso, a partir da forma como são 

acionadas ou não na enunciação. Daí advém o caráter teleológico e não acidental 

apontado por Orlandi (2011), como destacamos mais acima. 

 

Se o léxico funciona como um repertório que armazena a experiência coletiva dos 

sujeitos, a análise do discurso põe em relevo a dimensão ideológica desse processo de 

significação da realidade, colocando em primeiro plano os processos de disputa 
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simbólica que determinam, ainda que provisoriamente, os sentidos socialmente 

compartilhados em um determinado momento histórico.       

 

É a partir da identificação do vocabulário ou das palavras utilizadas, por exemplo, pelo 

enunciador de um texto na posição de médico, que é possível caracterizá-lo como tal, o 

que sugere uma relação vital entre os papeis sociais, os estereótipos cristalizados na 

sociedade, com modos também correlatos de uso da língua. Isso nos permite concluir 

que o léxico é um elemento indicial dos processos e dos modos através dos quais 

ocorrem os assujeitamentos a que são submetidos os sujeitos do discurso.  

 

Retomando um pouco a perspectiva sociológica de comunidade, podemos compreender 

que os sujeitos inseridos em uma realidade dada e submetidos aos processos sociais de 

coerção impostos pela coletividade, são pressionados a obedecer às regras impostas pelo 

grupo, sob pena de sofrerem as sanções correlatas à transgressão das regras.  

 

Por outro lado, a observação dessas mesmas regras conduz à sanções positivas, com o 

reconhecimento do pertencimento do indivíduo ao grupo. E a comunicação, nesse 

processo, é uma das bases fundamentais, visto que é através dela que são transmitidas as 

regras que regem a coletividade, definindo também um universo comum de significação 

da realidade, o qual se materializará no léxico. 

 

Não obstante a complexidade dos processos sociais de coerção dos sujeitos, vemos a 

língua atuar de modo decisivo na formatação das identidades. E o léxico, de modo mais 

específico, demarcando essa identidade, quase como se funcionasse como um manual 

de instruções que irá prescrever os modos de cognição da realidade.  

 

Compreendemos, então, que o léxico, enquanto materialidade linguística básica, se 

apresenta como substância elementar na constituição dos sujeitos, nos processos 

discursivos, possibilitando sua adesão às várias formações discursivas, sendo o ponto de 

contato entre as determinações do contexto sócio-histórico, que vai imprimindo os 

sentidos às palavras, em função de suas contingências.  
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Sem dúvida, o léxico se constitui como a herança de um povo, que a transmite de 

geração a geração, tornando possível a comunicação, através dos tempos, dos modos 

pelos quais esse mesmo povo construiu e continua a construir seu conhecimento sobre a 

realidade. De maneira homologa às transformações por que passam as sociedades 

humanas, o léxico também se transforma, se expande e contrai, acompanhando a 

dinâmica da comunidade que o utiliza. 

 

Na atual conjuntura social, em que as relações sociais são cada vez mais mediadas pelas 

tecnologias da informação e comunicação, esse processo de transformação contínua do 

léxico se torna ainda mais intenso, na medida em que culturas e línguas diferentes se 

encontram em contato generalizado, fazendo com que elementos de outras línguas 

sejam incorporadas ao léxico local, por exemplo.  

 

Um caso especialmente importante desse processo de influência cultural, percebida 

através do léxico, que assimila palavras que não pertencem originalmente à língua, é a 

dos Estados Unidos (com a universalização do inglês enquanto língua do conhecimento 

e das novas tecnologias) sobre a língua portuguesa, fato que evidencia a posição política 

do país norte-americano como potência político-econômica mundial. Biderman observa 

que 

 

no mundo contemporâneo sobretudo, está ocorrendo um crescimento 

geométrico do léxico português e das línguas modernas de modo geral, 

em virtude do gigantesco progresso técnico e cientifico, da rapidez das 

mudanças sociais provocadas pela frequência e intensidade das 

comunicações e da progressiva integração das culturas e dos povos, bem 

como da atuação do meios de comunicação de massa e das 

telecomunicações (BIDERMAN, 2001, p. 15). 

 

Destacamos, nesse quadro, o papel que tem desempenhado as mídias sociais, como o 

Facebook, na difusão do léxico, bem como da transformação e assimilação, por esse 

léxico, de traços de outras línguas. O mais importante, que buscamos salientar, contudo, 

diz respeito às configurações específicas que o léxico pode adquirir em atendimento às 

necessidades de comunicação e definição de identidade apresentadas por determinada 

comunidade, colocando em relevo o caráter convencional da língua, oportunidade em 

que também se pode observar a dimensão ideológica.  
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4. MARCAS IDEÓLOGICAS NO LÉXICO: UMA IDENTIDADE 

SOTEROPOLITANA?  

 

Para o que se propõe neste trabalho, escolhemos seis publicações feitas pela Prefeitura 

de Salvador em seu perfil oficial, na referida mídia social, nos dias 23 e 26/04, 02 e 

19/05 e 13 e 21/06 de 2016, que correspondem a uma espécie de "dicionário 

soteropolitano", produzido pelos responsáveis pela comunicação da instituição, a fim de 

"traduzir" Salvador. É importante, portanto, levar em conta que se trata de um trabalho 

de fixação de significados e sentidos operado pela instituição, ainda que para tal 

trabalho se leve em conta os exemplos de uso socialmente percebidos. 

 

Temos, então, seis lexias que correspondem a um léxico pertencente a uma comunidade 

de fala dentro da cidade de Salvador que, portanto, se identifica em função dessas 

expressões. Por outro lado, é curioso observar que essas palavras são, na verdade, novas 

expressões que surgiram a partir da justaposição entre dois ou mais elementos 

gramaticais: pronomes, advérbios, adjetivos, preposições etc. 

 

Ao novo traço estrutural das palavras corresponde, igualmente, uma economia da fala, 

na medida em que num mesmo sintagma se encontram reunidos/fundidos elementos 

normalmente dispersos, quando da prescrição da gramática normativa. A reestruturação 

que identificamos se expressa tanto pela supressão quanto pela adição ou alteração dos 

elementos originais, fato que, como dissemos antes, faz referência a força da convenção 

nos usos desses termos pelos sujeitos nos processos comunicativos em que ocorrem. 

Passemos à apresentação de cada palavra como se encontram nas publicações: 

 

bo.rim.bo.ra Expressão. Utilizada como convite a deixar o presente local. Pode ser 

substituído por "Vamos embora", mas a norma culta baiana permite abreviar duas ou 

mais palavras em uma só. Ex. Borimbora daqui, gente!  

 

si.bu.li.no Expressão Estado de espírito de quem está animado (a) ou agoniado (a) para 

algum evento. É a junção de "se" e do verbo "bulir". Ex. Você hoje tá todo sibulino! 
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pe.ra.in.da Expressão Pedido para alguém esperar. É usada para substituir "Espere aí". 

Ex.: Perainda que já tô chegando, mainha! 

 

ói Indefinido Possui diversos significados, podendo ser usado em situações como: 1 - 

Substituição de palavrões. Ex.: Vá pra casa da ói. 2- Em substituição da palavra "olhe". 

Ex.: Ói aquele prédio ali! 3- Apenas uma interjeição (exprime uma emoção, uma 

emoção, uma ordem, um apelo ou descreve um ruído. Ex.: Ói. 

 

duz.tem.po Expressão Denota passagem do tempo em diversos contextos, podendo 

significar, anos, meses ou até mesmo minutos. Ex.: Duztempo que te espero, coisinha! 

 

ni.u.ma Expressão Pode ter um tom amigável ou irônico. No primeiro caso significa 

"tudo bem". Ex.: É niuma fazer esse favor pra mim? No segundo, pode ser ponto final 

de uma discussão, em tom de ironia. Ex.: Não vai comigo no régui amanhã? Niuma.  

 

O espaço urbano, político, geográfico e socialmente organizado, produz um sujeito ou 

sujeitos característicos deste mesmo espaço, fazendo entrever a relação material 

existente entre a constituição das subjetividades e a materialidade histórica (a 

sociedade) em que ganham forma; constituindo-se – a cidade – a base material sobre a 

qual se inscrevem os indivíduos no processo de filiação à forma sujeito urbano/cidadão. 

Orlandi observa que 

  

No território urbano, o corpo dos sujeitos e o corpo da cidade formam 

um, estando o corpo do sujeito atado ao corpo da cidade, de tal modo que 

o destino de um não se separa do destino do outro. Em suas inúmeras e 

variadas dimensões: material, cultural, econômica, histórica etc. o corpo 

social e o corpo urbano formam um só (ORLANDI, 2004, p. 11).  

 

Desse modo, a cidade produz sentido (s) para sujeitos constituídos no espaço urbano. 

Sentidos estes que são possíveis a partir de sua inscrição na história, na apropriação da 

linguagem, no transito pelos diversos papeis e espaços sociais prescritos pela/na cidade. 

Mas a cidade não é um espaço homogêneo, assim como são múltiplos e diversos os 

sujeitos constituídos em seu interior; a percepção da cidade está para o olhar que capta o 

flagrante  (ORLANDI, 2004, p. 31), a fotografia de um instante de um espaço em 

movimento ininterrupto.    
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Enquanto realidade complexa, o espaço urbano se revela parcialmente através de 

múltiplas linguagens, oriundas de espaços sociais também múltiplos, os quais originam 

discursividades que convivem e manifestam os pontos de tensão no tecido heterogêneo 

constitutivo do discurso urbano, "a narratividade urbana tem vários pontos de 

materialização"  (ORLANDI, 2004, p. 31); assim podemos referir aos diversos falares 

urbanos enquanto pontos possíveis dessa narratividade.  

 

O que esse conjunto de palavras destacadas acima quer significar é, certamente, o 

cotidiano da cidade, no modo de falar de sua população, em que predomina não apenas 

uma expressão coloquial da linguagem, mas, sobretudo, uma forma de dialeto local que, 

por sua vez, deixa entrever o perfil dos falantes, a partir da construção de estereótipos 

mediados pelos próprios signos linguísticos.  

 

Ao serem colocadas em circulação numa mídia social como o Facebook podem 

contribuir para a cristalização de estereótipos em torno do "ser soteropolitano", uma vez 

que há aí a insinuação de que todo soteropolitano, em alguma medida, fala desse modo, 

produzindo um efeito de apagamento da diversidade inerente a paisagem social do 

espaço urbano.  

 

É preciso, então, afirmar que esse léxico constituído não corresponde à totalidade da 

população da cidade de Salvador, a qual é marcada pela heterogeneidade manifesta 

pelas diferenças de classe social e econômica, as quais prescrevem formas distintas de 

inscrição no social e de uso da língua. Contudo, a ideologia, na dissimulação operada 

pelo apagamento das diferenças de classe, sexo, idade, posição social e econômica etc, 

produz o efeito de totalidade, como se a língua, nesse caso, fosse apropriada pelos 

sujeitos da mesma forma. 

 

Recorrendo mais uma vez às contribuições de Eni P. Orlandi, é possível perceber a 

cidade como espaço de irrupção de falas desorganizadas (ORLANDI, 2004, p. 63, grifo 

da autora), não planejadas, fazendo emergir os modos pelos quais as relações sociais ali 

se configuram. A autora observa que 
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Como o consenso é imaginário, o discurso social não é homogêneo 

dando lugar a diferentes movimentos de discurso que se cruzam no que 

comumente chama-se "incompreensão". À espera dos sentidos, o sujeito 

se desorganiza. O discurso social, nessa perspectiva, apresenta-se como 

metáfora da divisão social (ORLANDI, 2004, p. 63, grifo da autora). 

  

Por outro lado, do ponto de vista do que é diferente e até mesmo exótico, o léxico aqui 

apresentado pode bem funcionar como amostra cultural de um povo que é considerado 

criativo, musical, preguiçoso, festeiro, alegre etc., imagens que correspondem à 

propagação midiática de Salvador como produto turístico, tendo, assim, que despertar o 

interesse dos consumidores, que certamente quererão conhecer o “soteropolitano 

autêntico”, ou seja, que faz uso dessas expressões. 

 

Assim, embora, essas expressões pertençam efetivamente ao cotidiano de uma 

comunidade de fala dentro da cidade de Salvador, elas não correspondem a um modo de 

falar homogêneo, na medida em que os sujeitos se envolvem em situações variadas de 

comunicação e a elas se ajustam, reconhecendo os contextos possíveis de uso.  

 

Como viemos insistindo, a escolha dessas expressões e sua difusão parecem contribuir 

para a afirmação de um estereótipo em torno do soteropolitano que se limita a mostrá-lo 

como alguém que não se adequou ou inovou à forma dominante da língua portuguesa; 

assim “a norma culta baiana permite abreviar duas ou mais palavras em uma só ”.  

 

Vemos, portanto, que a linguagem funciona para “comunicar e para não comunicar” 

(ORLANDI, 2004, p. 14, grifo da autora) ao mesmo tempo, na medida em que seu 

funcionamento está associado às filiações ideológicas que imprimem sentido às palavras 

na enunciação, através dos modos pelos quais o real é representado/significado, 

colocando em evidência determinados elementos prescritos pelas formações discursivas 

e silenciando outros.   

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Sem dúvida o léxico, se considerarmos como todas as palavras de uma língua ou o 

conjunto de expressões com valor para uma comunidade, representa um arquivo 
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cognitivo da realidade, capaz de armazenar as experiências e os modos pelos quais os 

indivíduos significam o real, dentro de uma configuração coletiva dessa experiência. 

 

Pensando desse modo, podemos afirmar que cada palavra do léxico corresponde às 

peças de um quebra-cabeça que, embora possam ser tomadas separadamente, encontram 

seu sentido na relação que estabelecem com as outras peças, permitindo a visualização 

da imagem em sua “totalidade”. Do mesmo modo, o léxico nos permite entrever, como 

elemento indicial de uma realidade tangível, como determinado agrupamento humano 

significa sua realidade. 

 

Assim, a Prefeitura de Salvador, enquanto sujeito que também faz parte da cidade de 

Salvador, em posição de instituição que deve reconhecer a heterogeneidade inerente às 

populações das grandes cidades, como Salvador, escolhe um conjunto de expressões, 

com o qual busca indicar um falar “tipicamente soteropolitano”, explicitando, desse 

modo, um posicionamento ideológico que apaga as diferenças intrínsecas de classe, 

posição social e econômica, especialmente numa cidade como a capital baiana, em que 

as desigualdades se expressam pela polarização de uma cidade que se divide entre 

bairros de habitações precárias e mal distribuídas no espaço e, do outro lado, prédios de 

alto padrão, com ruas limpas e bem cuidadas. 

 

Concluímos, como nos tem sido recorrente em outros trabalhos, que, na impossibilidade 

de mostrar (imageticamente) esta outra cidade não turística, “não-Salvador”, na medida 

em que não se encontra em condições de corresponder aos pré-requisitos de um produto 

turístico, a Prefeitura de Salvador procurou significá-la desse modo “mais abstrato”, 

através do signo linguístico, fato, contudo, que é parcialmente desconstruído, uma vez 

que a língua não é transparente, marcando as filiações a que se submetem o sujeito do 

discurso. Portanto, se esse léxico corresponde à uma coletividade dentro da capital 

soteropolitana, ao ser evocado na comunicação institucional da Prefeitura acaba por 

dissimular essa realidade heterogênea que constitui a cidade.   
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