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Resumo 

 

O artigo tem como objetivo analisar quais os discursos (re) produzidos por João Saldanha 

em determinados fragmentos textuais do próprio cronista subsequentes a sua demissão do 

comando técnico da seleção brasileira em março de 1970. Além disso, investiga quais os 

discursos outros que interpelam o autor enquanto função do sujeito. Ademais, busca 

interpretar as articulações e os mecanismos utilizados a partir da função-autor. Os 

dispositivos teórico e analítico foram fundamentados segundo as concepções teóricas da 

Análise de Discurso. O trabalho que segue apresenta os resultados da análise discursiva 

produzida conforme as condições de produção e as relações simbólicas interpretadas. 
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Introdução 

 

João Alves Jobim Saldanha é natural de Alegrete, a oeste no Rio Grande do Sul. 

A militância política é hereditária na família: seu avô encabeçou os maragatos durante a 

Revolução Federalista, entre os anos de 1893 e 1895. Já Gaspar Saldanha, seu pai, liderou 

a Revolução Gaúcha em 1923 contra o então governador Borges de Medeiros. Gaspar 

elegeu-se, também, deputado. Posteriormente à chegada de Getúlio Vargas à presidência 

do Brasil, movimento consequente da Revolução de 30, a família Saldanha mudou-se 

para o Rio de Janeiro em apoio ao político gaúcho.  

Estudante de Direito, João Saldanha foi expulso da faculdade após enfrentar a 

polícia do governo varguista, que repreendia constantemente os seguidores de Luiz Carlos 

Prestes. Segundo Nelson Rodrigues – à altura da década de 60 –, João era Sem Medo. 

Sua militância na esquerda intensificou-se após viagem à Europa para estudar marxismo-

leninismo. No retorno ao Brasil, tornou-se secretário-geral da União da Juventude 

.Comunista e chegou a ser preso e fichado no DOPS, em 1947. 
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No período entre 1949 e 1956, viveu de forma clandestina entre Rio de Janeiro, 

Paraná e São Paulo, pois era dirigente também do Partido Comunista Brasileiro, pelo qual 

militava desde o ano de 1935. No estado paranaense, liderou a guerrilha Porecatu, que 

defendeu camponeses em disputa com latifundiários. Saldanha chegou a usar três 

codinomes durante a sua vida. 

 Ainda que diretor de futebol do Botafogo, em 1944, a primeira experiência de 

Saldanha como treinador foi em 1957, no próprio clube. Após sua passagem pela equipe, 

tornou-se comentarista esportivo e trabalhou em veículos como as rádios Nacional, Tupi 

e Globo, além de jornais como Última Hora, O Globo e Jornal do Brasil, bem como canais 

de televisão como a Rede Globo e a TV Manchete. Em 1969, foi convidado pelo então 

presidente da CBD (Confederação Brasileira de Desportos), João Havelange, a assumir a 

seleção brasileira, período no qual “os militares sabiam que Saldanha aproveitava suas 

viagens ao exterior para levar documentos que denunciavam a tortura no Brasil” 

(CASTRO, 2012). Em 1970, a sua demissão foi sacramentada no dia 17 de março, 

enquanto sua primeira crônica produzida junto a’O Globo data do dia 23 de fevereiro.  

Pretende-se analisar qual o discurso (re) produzido por João Saldanha a partir de 

suas posições-sujeito e as discursividades outras que atravessam e interpelam tal discurso 

(re) produzido nas suas crônicas. Essas discursividades – outras – se manifestam na 

materialidade linguística por meio da apropriação de outras vozes que não a voz do 

autor/sujeito em questão. As condições de produção da materialidade linguística – 

exterioridade – são tomadas na análise como fatores determinantes, uma vez marcadas 

como contexto de (re) produção discursiva. 

 

Análise de Discurso: opacidade, interpretação e função-autor 

  

A Análise de Discurso caracteriza-se como um estudo discursivo o qual concebe 

a língua como estrutura e acontecimento. A disciplina não determina a linguagem como 

algo transparente, uma vez que se assume teoria crítica ao conteúdo como instrumento e 

meio para compreender a produção de sentido de um objeto simbólico. A relação entre 

palavra e coisa não se dá naturalmente, pois é produto de uma relação linguístico-

histórica. 

Enquanto ciência, a Análise de Discurso bebe, teoricamente, das águas da 

Linguística, da Psicanálise e do Marxismo; toma a língua como relativamente autônoma, 
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pressupõe o inconsciente e a ideologia como função do assujeitamento e compreende o 

real da história como afetado pelo simbólico. O processo de compreensão passa pela 

explicitação de “como o texto organiza os gestos de interpretação que relacionam sujeito 

e sentido” (ORLANDI, 2012, p. 26). 

O analista deve interpretar a textualidade, então, a partir da determinação 

simbólica pela história, da constituição do sentido pela ideologia e pelo insconsciente e, 

finalmente, pela opacidade da linguagem. A língua é uma estrutura passível de falhas, 

equívocos e, portanto, é em sua opacidade que a análise se apega. Ao passo que a 

linguagem é compreendida como transparente para que o sentido de unidade – coesão e 

coerência textual – se afirmem, ela é, também, opaca, pois simboliza a materialidade 

específica do discurso. Não se constitui em um sistema fechado, uma vez que “não há 

língua que não ofereça lugar à interpretação” (ORLANDI, 2012, p. 78).  

A interpretação se manifesta em dois âmbitos na Análise de Discurso: por parte 

do próprio analista e por parte do sujeito enquanto (re) produtor da atividade de 

linguagem. “A interpretação é uma injunção. Face a qualquer objeto simbólico, o sujeito 

se encontra na necessidade de ‘dar’ sentido” (ORLANDI, 2007, p. 64). Logo, verifica-se 

que condições de produção singulares determinam a interpretação. 

 

“Quando o sujeito fala, ele está em plena atividade de interpretação, ele está 

atribuindo sentido às suas próprias palavras em condições específicas. Mas ele o 

faz como se os sentidos estivessem nas palavras: apagam-se suas condições de 

produção, desaparece o modo pelo qual a exterioridade o constitui. Em suma, a 

interpretação aparece para o sujeito como transparência, como o sentido lá.” 

(ORLANDI, 2007, p. 65). 

 

É por meio da memória institucional – o arquivo social da interpretação em que 

se determina quem tem direito ou não a ela – e os efeitos da memória – interdiscurso – 

que a repetição se estabiliza ou se desloca em função da interpretação. O interdiscurso se 

inscreve na instância do saber discursivo, memória afetada pelo esquecimento enquanto 

se interpreta e se fala. Quando se diz, o faz de uma maneira e não outra, com determinadas 

palavras e não outras, o que implica em famílias parafrásticas. “Este ‘esquecimento’ 

produz em nós a impressão da realidade do pensamento. Essa impressão é denominada 

ilusão referencial” (ORLANDI, 2012, p. 35).  

 Através da memória, a repetição se possibilita e se congela. O dizer somente faz 

sentido se a formulação – intradiscurso – se inscreve no âmbito do repetível. Quando o 

autor “consegue formular, no interior do formulável, e se constituir, com seu enunciado, 
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numa história de formulações” (ORLANDI, 2007, p. 70), constitui-se a função-autor. 

Foucault entende o autor “como princípio de agrupamento do discurso, como unidade e 

origem de suas significações, como foco de sua coerência” (1996, p. 25).  

 

“Procuramos estender a noção de autoria para o uso corrente, enquanto função 

enunciativa do sujeito (...). Para nós, a função-autor se realiza toda vez que o 

produtor da linguagem se representa na origem, produzindo um texto com 

unidade, coerência, progressão, não-contradição e fim. (...) O autor responde pelo 

que diz ou escreve pois é suposto estar em sua origem.” (ORLANDI, 2007, p. 

69). 

 

 A partir da mobilização das noções de opacidade, interpretação e ilusão 

referencial, construiu-se um dispositivo teórico no qual a análise se assenta para verificar 

por meio de quais mecanismos se dão ou se caracterizam indícios da função-autor nas 

crônicas escolhidas. Então, consolida-se a ferramenta para aferir o discurso e os discursos 

outros que interpelam o sujeito em sua dispersão.  

 

Delimitação do corpus e observações discursivas a partir da macrotextualidade 

 

 O primeiro texto escolhido foi publicado em 19 de março de 1970, dois dias após 

a demissão de João Sem Medo do comando técnico da seleção. Denominado “Os 

fumantes”, foi o primeiro artigo no qual o cronista abordou o caso da sua demissão. Já o 

segundo texto foi publicado no dia 24 de março de 1970, exatamente uma semana após a 

demissão, intitulado “Por que eu saí”. Ambas as crônicas foram produzidas enquanto 

Saldanha escrevia ao Globo.  

 Na edição do periódico do dia 19 de março havia outras quatro matérias na página 

23 além da coluna de João Saldanha, sendo que duas delas se relacionavam diretamente 

com o comentarista. A reportagem principal trazia como título “Até com lente de contato 

o Rei irá ao mundial” e, abaixo, no bigode, “Pelé: Miopia não vai influir em nada”. 

Posteriormente, em segundo plano, uma reportagem intitulada “Seleção treinou sem 

entusiasmo”, na qual o bigode “Os dois que continuam” fazia referência à continuidade 

do médico Lídio Toledo e do diretor Antônio do Passo na CBD. Os outros dois textos – 

ambos notas – presentes na página do caderno de esportes não mobilizavam referências 

objetivas a Saldanha. Designavam-se “Brasileiro de basquete começa hoje” e “Coutinho 

renova com o Santos”.  
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Enquanto isso, na edição d’O Globo do dia 24 de março, outras duas matérias 

foram publicadas na página 27 da primeira seção. O texto de maior destaque dizia respeito 

ao amistoso realizado entre a seleção brasileira e a seleção chilena: “Para Foilloux basta 

Pelé para desequilibrar qualquer peleja”; o bigode, “Meio campo atrapalhou muito os 

chilenos”. Foilloux era jogador da seleção chilena, contra a qual a seleção brasileira havia 

acabado de disputar um amistoso. A outra reportagem presente na página era intitulada 

“A FIFA pretende para 74”, com o bigode “Mais duas vagas sul-americanas”. Ambas as 

matérias eram ligadas diretamente à seleção brasileira e, consequentemente, ao cronista. 

Em uma conversa realizada entre João Saldanha e membros do Núcleo Esporte e 

Cidadania, em 1988, o ex-treinador enumera artigos nos quais expôs sua opinião à época 

do caso. 

“Querem fazer uma coisa? Juntem isso que eu falei com o que eu publiquei na 

época, que fica mais completo. É só pegar as crônicas da conjuntura, nas quais eu 

não podia me espalhar muito, como ‘Os fumantes’; ‘Por que saí’. Na parte tática 

procurei escrever alguma naquelas do voltador.” (MILLIET, 2006, p. 263) 

  

 A condicionalidade da demissão de João Saldanha pela CBD foi explorada a partir 

da concepção de que o episódio apresentava inúmeras especificidades: João Saldanha 

acabara de classificar a seleção brasileira para a Copa do Mundo do México com uma 

campanha expressiva nas eliminatórias; declaradamente comunista, Saldanha comandava 

a equipe em meio à ditadura civil-militar; dirigiu o Brasil sob os governos de Costa e 

Silva e Emílio Garrastazu Médici, com quem divergiu publicamente a respeito da 

convocação do atacante Darío (Dadá Maravilha), à época no Clube Atlético Mineiro. Há 

de se destacar ainda que a comissão técnica era composta, também, por militares, como 

Cláudio Coutinho, Carlos Alberto Parreira e Admildo Chirol. Ademais, havia um 

desgaste na relação entre o treinador e Pelé.  

 

A escuta: a análise técnica e discursiva 

 

A escuta discursiva é moldada a partir das particularidades as quais constituem o 

objeto empírico e as questões discursivas investigadas. Logo, o analista “não reflete, mas 

situa, compreende, o movimento da interpretação inscrito no objeto simbólico que é seu 

alvo” (ORLANDI, 2012, p. 61). Então, a escuta em questão foi estruturada para que 

verificasse as filiações de sentido e formações discursivas que permeiam as crônicas de 
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João Saldanha, bem como a (s) discursividade (s) que interpelam o sujeito e atravessam 

tais formações.  

 Como parte dos primeiros investimentos na materialidade linguística, na 

opacidade da linguagem, a partir do processo de de-superficialização (ORLANDI, 2012), 

considera-se as condições de produção da materialidade analisada, que “compreendem 

fundamentalmente os sujeitos e a situação” (ORLANDI, 2012, p. 30), seja a partir do 

próprio contexto imediato ou, então, a partir do contexto sócio-histórico.  

 

Paráfrases e Metáforas: as filiações de negociação 

 

Tomando-se como central a noção de que a “incompletude é a condição da 

linguagem: nem os sujeitos, nem os sentidos, logo, nem o discurso, já estão prontos e 

acabados” (ORLANDI, 2012, p. 37), compreende-se que as formações discursivas se 

constituem entre o mesmo e o diferente, ou seja, entre a estabilização e o deslocamento. 

Quando os sentidos se mantêm, isto é, estabilizam-se, configuram a paráfrase, que 

“representa assim o retorno aos mesmos espaços do dizer” (ORLANDI, 2012, p. 36).  

 A partir do objeto discursivo encontrado, constituem-se determinadas filiações 

parafrásticas, referenciadas por signos associados à Confederação Brasileira de 

Desportos. Abaixo, enumeram-se enunciados nos quais o sentido do termo “empresário” 

– e suas variações em número – firmam-se, bem como suas retomadas: 

 

E1. “Indefectivelmente aparecia em nosso hotel um empresário. Ou o Borje 

Lantz, em nome da Federação Soviética, ou o senhor Duraincie, em nome de 

várias federações, ou o Elias Zacour – que particularmente foi muito honesto, 

mas enfim todos êles garantiam que arrumariam os jogos.” (Por que eu saí, 

24/03/1970)  

 

E2. “Os outros, todos, recusavam os jogos e mandavam os empresários no dia 

seguinte. Por que empresário no meio, se havia um entendimento direto entre as 

entidades?” (Por que eu saí, 24/03/1970) 

 

E3. “Cumpri fielmente as ordens do senhor Havelange, que me afirmou não 

aceitar entendimentos com empresários, que, por sinal, êle chamava muito 

propriamente de ‘atravessadores’.” (Por que eu saí, 24/03/1970) 

 

  

 A partir do bloco E1, retoma-se, por meio do processo de catáfora o termo 

“empresário”, cateforizante. Os nomes “Borje Laintz”, “senhor Duraincie” e “Elias 

Zacour” são cateforizados e designam o termo descrito anteriormente, estabelecendo, 

assim, um determinado controle de sentido. A catáfora caracteriza “intervenções do 
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enunciador que comenta sua própria fala (...), ou que antecipa o que vai dizer (...)” 

(MAINGUENEAU, 2008, p. 198). Posteriormente, são retomados pela expressão “tôdos 

eles” (“empresários”), que estabelecem uma relação direta com os jogos por meio do 

verbo “arrumar” (“Tôdos eles arrumariam os jogos”).  

 No bloco E2, há a repetição do mesmo grupo nominal (“empresário”). Contudo, 

ocorre uma relação de sentido com o termo “um entendimento direto”, intermediado pelo 

efeito de ironia, significado como uma subversão da própria enunciação. No trecho 

destacado acima, o índice da ironia está na própria expressão “entendimento direto”.  

 Já no bloco E3, estabelece-se uma correspondência simbólica entre o nome 

“empresários” e “atravessadores”. Entretanto, a relação se configura por meio de um 

discurso outro, apropriado, no texto, pela figura de João Havelange. A ocorrência se 

manifesta por meio do processo de modalização autonímica (MAINGUENEAU, 2008), 

pela não-coincidência do discurso consigo mesmo, isto é, “quando o enunciador alude a 

um outro discurso dentro de seu próprio discurso” (MAINGUENEAU, 2008, p. 159). A 

autoria exime responsabilidade ao empregar o grupo nominal “atravessadores” sob aspas. 

 A cadeia de filiações demarca-se, então, a partir da utilização de termos como 

“empresário”, “entendimento”, “atravessadores” e “arrumar”. O último mobiliza alguns 

sentidos por meio de efeitos metafóricos. 

 

E4. “Vejam por exemplo: viajei 58 horas de avião a jato, pela Europa, credenciado 

pela CBD para arrumar jogos contra equipes europeias, o que julgava de maior 

importância.” (Por que eu saí, 24/03/1970) 

 

E5. “Ou o Borje Lantz, em nome da Federação Soviética, ou o senhor Duraincie, 

em nome de várias federações, ou o Elias Zacour – que particularmente foi muito 

honesto, mas enfim todos êles garantiam que arrumariam os jogos.” (Por que eu 

saí, 24/03/1970)  

 

E6. “Então respondi que jogaríamos em Belo Horizonte por cento e quarenta e 

cinco milhões de cruzeiros. Isto é, os cento e quinze da cota normal e os tais trinta, 

que o homem (senhor Carlos Alberto Naves) arrumava por fora.” (Por que eu 

saí, 24/03/1970) 

 

 Em processo metafórico, pode-se substituir o termo “arrumar” por outros verbos 

que designem o mesmo significado, como “arranjar” (“que o homem arranjava por fora”) 

ou “esquematizar” (“que o homem esquematizava por fora”). O efeito metafórico é o 

“fenômeno semântico produzido por uma substituição contextual” (PÊCHEUX apud 

ORLANDI, 2012, p. 78). Tanto em E4 quanto em E5, o grupo nominal “arrumar” 
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mobiliza, necessariamente, o substantivo “jogos”. O referente é distinto somente em E6 

– “trinta milhões de cruzeiros”, no caso.  

 Os modalizadores autonímicos são novamente mobilizados nos enunciados 

recortados. Em E4, a autonímica “o que eu julgava de maior importância” configura não-

coincidência interlocutiva, ou seja, “quando as modalizações autonímicas indicam uma 

distância entre os coenunciadores” (MAINGUENEAU, 2008, p. 159). A intervenção da 

autoria se faz a partir da modalização do posto e da afirmação do subentendido 

posteriormente. Outros grupos nominais se inscrevem na respectiva filiação teórica, ainda 

em um contexto caracterizado pelas negociações comerciais a fim da CBD.  

  
E7. “Houve um até, de Belo Horizonte, que mandou o emissário Hélio 

Rolemberg, meu companheiro, de imprensa, me oferecer trinta milhões de 

cruzeiros, por fora, para um jôgo, em Belo Horizonte.” (Por que eu saí, 

24/03/1970) 

 

E8. “O jôgo foi feito e a CBD recebeu os 145 milhões, honestamente pagos pelos 

promotores do jôgo. Houve também o caso de um senhor de Campinas, que 

ofereceu cinquenta milhões de cruzeiros – também por fora (...). O homem dizia 

que o resto, isto é, a cota da CBD, não era problema.” (Por que eu saí, 

24/03/1970) 

 

E9. “Bem, vida que segue, e no dia seguinte fui chamado para uma reunião na 

CBD com a comissão técnica. (...) Não tive remédio, botei a gravata e o terno, e 

toquei para a CBD. E houve a reunião. Foi a coisa mais cínica que presenciei na 

minha vida. Quanta fraqueza, quanta covardia.” (Os fumantes, 19/03/1970) 

 

 

O termo “emissário”, empregado no E7, negocia os sentidos com outros grupos 

nominais no próprio trecho recortado, como o verbo “me oferecer”, o nome “trinta 

milhões de cruzeiros” e a expressão “por fora”; todos se encadeiam em uma mesma 

filiação parafrástica. No bloco E8, as negociações se dão, também, de maneira 

semelhante: ao passo que o grupo nominal “promotores” metaforiza, por exemplo, 

“emissário” e “empresário”, mobiliza os sentidos de “145 milhões”, “cinquenta milhões 

de cruzeiros” e “por fora” – novamente se manifestando.  

Em E9, o grupo nominal “reunião” se inscreve na filial de negociação; 

pontualmente, negociação de situação. O termo corresponde a relações parafrásticas com 

a expressão “botei a gravata e o terno”, “cínica”, “fraqueza” e “covardia”. A expressão 

“vida que segue” se configura como um modalizador autonímico na instância da não-

coincidência interlocutiva; intervenção da autoria, faz-se lacuna na ordem sintática 
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textual, mas estabelece oposição entre um estado circunstancial crítico e a referência do 

autor diante de tal estado.  

 

“Homem de luta, por escrito e assinado” 

 

Há, na base de todo discurso, um projeto totalizante do sujeito. O autor é lugar no 

qual esse projeto que realiza. “Como o lugar da unidade é o texto, o sujeito se constitui 

como autor ao produzir o texto em sua unidade, com sua coerência e completude” 

(ORLANDI, 2012, p. 73). O que define a noção de função-autor é a capacidade da autoria 

em se inserir no formulável, produzir, em meio a outros, um lugar de interpretação: “o 

sujeito só se faz autor se o que ele produz for interpretável. Ele inscreve sua formulação 

no interdiscurso, ele historiciza seu dizer” (ORLANDI, 2007, p. 70). 

 O autor mobiliza mecanismos de afastamento – sintáticos, inclusive – de 

determinadas situações e personagens, o que simboliza uma clivagem na representação 

das formações imaginárias no decorrer da textualidade. Deve-se ressaltar que não diz 

respeito aos sujeitos físicos em seus locais empíricos, contudo, a “suas imagens que 

resultam de projeções, (...) que permitem passar das situações empíricas – os lugares dos 

sujeitos – para as posições dos sujeitos no discurso” (ORLANDI, 2012, p. 40).  

Destacam-se trechos nos quais as rupturas se estabeleceram e distinguiu-se, assim, 

os “homens de luta” e os “homens de negócios”.  

 

E10. “O que admira até hoje é que, sendo conhecido até hoje como um homem de 

luta, por escrito e assinado, tenha sido convidado para entrar na coisa.” (Por que 

eu saí, 24/03/1970) 

 

E11: “Eu sabia que estava topando lutar por tôdas as coisas que vinha pregando 

há dez anos na imprensa e no rádio. Mas pensei ingênuamente: bem, êles 

mudaram de idéias ou concepções. Claro que estão de acordo comigo e, então, 

mãos à obra.” (Por que eu saí, 24/03/1970) 

 

 

 Militante comunista, João Saldanha é “um homem de luta”. A partir de efeitos 

metafóricas, consegue-se formular relações de sentidos a partir, especificamente, das 

evidências do grupo nominal “de luta”, pois “falamos da metáfora não vista como desvio 

mas como transferência” (ORLANDI, 2012, p. 79).  
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E12. “Sendo conhecido até hoje como um homem de luta, por escrito e assinado 

(...) (Por que eu saí, 24/03/1970) 

 

. “Sendo conhecido até hoje como um homem de guerra, por escrito e assinado 

(...).” 

. “Sendo conhecido até hoje como um homem de conflito, por escrito e assinado 

(...).” 

. “Sendo conhecido até hoje como um homem de confronto, por escrito e 

assinado (...).” 

 

 Naturalmente, o deslize faz parte do processo de produção de sentidos e é ele o 

lugar da interpretação. Ainda que os termos sejam trocados na sequência acima elencada 

(E12), há um mesmo que fica nesse processo; os sentidos das expressões “de guerra”, “de 

trabalho”, “de conflito” e de confronto”  têm um mesmo semântico que determina o grupo 

nominal “homem” e sua historicidade na própria materialidade. Dadas as condições de 

produção, o militante comunista João Saldanha é “um homem de luta”. Por meio do 

conceito de subentendido (DUCROT apud ORLANDI, 2012), aquilo que se dá em 

contexto, compreende-se que Saldanha luta, por escrito – seja por seus comentários e 

posições ideológicas demarcadas – e assinado – militante do Partido Comunista 

Brasileiro. 

 Tomando, novamente, o bloco E11, os grupos nominais “pregar” e “mãos à obra” 

se inscrevem à mesma filiação que os termos destacados em E10 e E12. O verbo “pregar” 

toma como pressuposto (DUCROT apud ORLANDI, 1972), isto é, o que deriva da 

instância da linguagem, que o autor tem princípios e concepções próprias; o termo designa 

sentidos como “propagar”, “passar”, “tentar convencer de”. Enquanto isso, como tomada 

reflexiva em E11, a expressão “mãos à obra” se manifesta como uma polifonia a partir 

do momento em que “o enunciador apresenta sua enunciação como uma retomada de 

inúmeras enunciações anteriores” (ORLANDI, 2007, p. 169), isto é, de cunho popular, 

pressupõe que outros locutores já proferiram tal termo. O sujeito é tomado por sujeitos e 

discursos outros e é ponto de representação diante dos coenunciadores. 

 Em oposição ao “homem de luta”, são (re) produzidos e mobilizados no texto 

outros sentidos encadeados ao grupo nominal “homem”. Propõe-se retomar a clivagem 

determinada acima entre “homem de luta” e “homens de negócio”.  

 
E13. “Falava com os homens dirigentes das Federações européias, era muito 

bem recebido com caviar, champanha e morango com creme, mas o jogo não 

ficava resolvido. Fazíamos todas as concessões possíveis e imaginárias e os 

homens se fechavam.” (Por que eu saí, 24/03/1970) 
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E14. “Isto é, os cento e quinze da cota normal e os tais trinta, que o homem 

(senhor Carlos Alberto Naves) arrumava por fora.” (Por que eu saí, 24/03/1970) 

 

E15. “Houve também o caso de um senhor de Campinas, que ofereceu cinquenta 

milhões de cruzeiros – também por fora – ao supervisor Russo para um jôgo 

naquela cidade. O homem dizia que o resto, isto é, a cota da CBD, não era 

problema.” (Por que eu saí, 24/03/1970) 

 

Tanto em E13, quanto em E14 e E15, o grupo nominal “homem” (re) mobiliza 

sentidos que constroem a noção de “homem de negócios”. No bloco E13, articulam-se os 

sentidos das expressões “os homens dirigentes das Federações europeias”, “caviar, 

champanha e morango com creme”, “concessões” e, novamente, o termo “homens”, 

produzindo uma cadeia de filiações parafrásticas. Já em E14 e E15, outros signos são, 

também, mobilizados, como “senhor” e “por fora”. O primeiro designa, de maneira mais 

objetiva, a relação entre diferentes formações imaginárias; o pronome, de tratamento, 

indica o funcionamento da relação de forças existentes. Já a expressão “por fora” retoma 

a rede de filiações citadas em outro momento neste trabalho.  

 A ruptura dos processos de significação, o deslocamento, ou seja, a polissemia 

(ORLANDI, 2012) demarca-se no grupo nominal “homem” e também no grupo nominal 

“êles”. Há uma situação específica de abordagem do termo pelo autor; ainda que 

majoritariamente utilizado como elemento de coesão da ordem sintática em processos de 

retomadas anafóricas ou catafóricas, a autoria interpreta-o sem referentes explícitos na 

textualidade, dado, somente, a partir do não-dito, do subentendido. Dentro da 

especificidade demarcada, o grupo nominal vai aparecer sob a utilização de aspas e sob a 

não utilização das aspas. 

 

E16. “Mas pensei ingênuamente: bem, êles mudaram de idéias ou concepções. 

Claro que não estão de acôrdo comigo e, então, mãos à obra.” (Por que eu saí, 

24/03/1970) 

 

E17. “Pensei que ‘êles’ tinham mudado, mas jamais poderia pensar que ‘êles’ 

contavam comigo para comprar balizas por aquêle preço.” (Por que eu saí, 

24/03/1970) 

 

 Nos dois blocos destacadas, o grupo nominal “êles” é utilizado em três momentos. 

Em todas as ocasiões, dado aquilo que se coloca em contexto, isto é, o subentendido, 

referem-se aos dirigentes da CBD. Por meio do uso do pronome, o autor generaliza a 

designação ao sujeito; atribui o dito a todos os “homens” ligados à Confederação e não 
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só a um personagem em específico. Nas outras duas retomadas do signo, o termo “êles” 

aparece modalizado pelo uso do recurso das aspas.  

 

“Para que as aspas sejam decifradas adequadamente, é necessário uma conivência 

mínima entre o enunciador e o leitor. Cada interpretação bem-sucedida reforçará 

esse sentimento de conivência. O enunciador que faz uso das aspas, 

conscientemente ou não, deve construir para si uma determinada representação 

dos seus leitores, para antecipar sua capacidade de interpretação. Por seu lado, o 

leitor deve construir uma determinada representação do universo ideológico do 

enunciador para conseguir ter sucesso na interpretação pretendida.” 

(MAINGUENEAU, 2008, p. 163) 

 

 Naturalmente, as aspas chamam a atenção do leitor para o termo o qual modaliza 

e, para que se interprete o emprego do recurso e as pretensões da autoria, deve-se atentar 

ao contexto. A partir da modalização autonímica, o autor controla as produções de sentido 

do termo ao antecipar uma possível interpretação dos coenunciadores. “O autor se produz 

pela possibilidade de um gesto de interpretação que lhe corresponde e que vem ‘de fora’” 

(ORLANDI, 2007, p. 75).  

 

Os discursos outros: polifonia e ironia 

  

Para assegurar a unidade textual e estabelecer a coerência do texto, o autor ancora 

os seus enunciados em situação de enunciação, ou seja, faz-se responsável por aquilo que 

fala. Contudo, um dos mecanismos utilizados por João Saldanha em seu processo 

discursivo é a des-responsabilização do dito; ele não se coloca como fonte de referência 

da fala. Os instrumentos materializados pela autoria são o de discurso direto, indireto e 

ironia.  

E18. “Um dia antes do ‘traço’ o senhor Havelange declarou à tôda imprensa: ‘Se  

o João Saldanha quiser sair eu impeço fisicamente’.” (Os fumantes, 19/03/1970) 
 

E19. “Antes de um detalhe, o Antônio do Passo já tinha pedido demissão quatro 

vêzes. Mais ou menos assim como Bernard Shaw explicava seu vício fumante, e 

como se defendia do mal: ‘Ora, é a coisa mais simples do mundo, já deixei de 

fumar, neste ano, pelo menos umas oitocentas vêzes. É a coisa mais fácil do 

mundo’. Assim as demissões de Passo. São facílimas.” (Os fumantes, 

19/03/1970)  
 

E20. “Cumpri fielmente as ordens do senhor Havelange, que me afirmou não 

aceitar entendimentos com empresários, que, por sinal, êle chamava muito 

propriamente de ‘atravessadores’.” (Por que eu saí, 24/03/1970) 
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E21. “Tenho até hoje em meu poder o oferecimento dêsse senhor, mas cumpre 

esclarecer que lá na Europa isto não é considerado corrupção, e sim, como dizem 

êles, com tôda franqueza: ‘Comissão de agência’.” (Por que eu saí, 24/03/1970) 

 

Em ambos os blocos E18 e E19, a polifonia manifesta-se por meio da presença de 

dois discursos: o discurso citado, referente aos discursos outros, e o discurso citante, 

referente ao discurso do enunciador. Ainda que o enunciador não se exima de qualquer 

responsabilidade pelo discurso citado, o discurso direto simula “restituir as falas citadas 

e se caracteriza pelo fato de dissociar claramente as duas situações de enunciação” 

(MAINGUENEAU, 2008, p. 140). Quando João Saldanha reproduz o discurso de João 

Havelange, parte do mesmo para mobilizar sentidos de contrariedade e passividade ao 

abordar o episódio de sua demissão da seleção brasileira. João Havelange exerce controle, 

ordem sobre a situação de Saldanha. O efeito de autenticidade (MAINGUENEAU, 2008) 

criado pela reprodução do discurso enunciado assenta a mobilização de sentidos do autor 

posteriormente, uma vez que o “discurso direto é sempre apenas um fragmento de texto 

submetido ao enunciador do discurso citante” (MAINGUENEAU, 2008, p. 141).

 Enquanto isso, o discurso outro reproduzido em E19 é articulado também ao 

fenômeno da ironia. Em questão, o discurso citado é do escritor irlandês George Bernard 

Shaw4. A partir de processos metafóricos, estabiliza-se a correspondência entre as 

expressões “demissões de Passo” e “deixei de fumar”: deixar de fumar é tão fácil quanto 

Passo pedir demissão. O discurso de ironia reproduzido por Bernard Shaw é efetivamente 

utilizado pelo autor, tendo como referente Antônio do Passo. Não há des-

responsabilização integral. “O enunciador quer explicitar, por meio do intermédio do 

discurso direto, sua adesão respeitosa ao dito” (MAINGUENEAU, 2008, p. 142).  

 No bloco E20, duas orações caracterizam a evidência do discurso indireto. Ao 

contrário do discurso direto, há apenas uma citação de enunciação no discurso indireto, 

pois “as pessoas e os dêiticos espaço-temporais do discurso citado são identificados, com 

efeito, em relação à situação da enunciação do discurso citante” (MAINGUENEAU, 

2008, p. 150). “Que me afirmou não aceitar entendimentos com empresários” e “êle 

chamava muito propriamente de ‘atravessadores’” são destacadas; em ambas, o discurso  

citante envolve João Havelange e a discursividade de ordem. Em ambos enunciados, os 

__________________ 

4 Dramaturgo, romancista e ensaísta. Ganhou o Nobel de Literatura em 1925. Como militante socialista, participou do 

socialismo fabiano, movimento britânico no fim do século XIX que almejava o desenvolvimento da classe operária 

para o controle dos meios de produção. Faleceu em 1950.   
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verbos “afirmar”, “(não) aceitar” e “chamar”, assertivos, estabilizam os sentidos de ordem 

e controle.  

Em E21, a polifonia se manifesta, novamente, a partir de sua articulação com o 

fenômeno de subversão enunciativa, ou seja, o efeito de ironia. “O enunciador produz um 

enunciado que ele invalida ao mesmo tempo em que fala” (MAINGUENEAU, 2008, p. 

178). Dois índices designam a manifestação irônica no discurso enunciante: a expressão 

“tôda franqueza” e a utilização do termo “comissão de agência” sob aspas. O uso de aspas 

é um instrumento do autor para apontar para aquilo que diz. O enunciante que interpela o 

discurso do enunciador é o “europeu”, designado pelo termo “êles” no discurso indireto 

demarcado, que, por sua vez, retoma o grupo nominal “Europa”. 

Ademais, há um processo de metaforização. A partir da negação “cumpre 

esclarecer que lá na Europa isto não é considerado corrupção”, pressupõe-se que a 

suposição inicial do enunciador – de que comissão de agência é corrupção – denuncia a 

relação simbólica correspondente entre os grupos nominais “corrupção” e “comissão de 

agência”. Pode-se aferir que o discurso outro reproduzido pelo termo “êles” (europeus) é 

um discurso comercial.  

A partir da constituição de cadeias de filiações parafrásticas, instituídas, 

estabeleceram-se embates entre diferentes formações imaginárias na textualidade 

destacada. Sobretudo, a mobilização de forças e sentidos dados pelo “jogo entre paráfrase 

e polissemia, entre o mesmo e o diferente, entre o já dito e o a se dizer” (ORLANDI, 

2012, p. 36).  

 

Conclusão 

 

As formulações-base à concepção do “homem de luta” e do “homem de negócio” 

são estabilizadas através de movimentos indicadores de um distanciamento entre as duas 

posições, como os efeitos de ironia, os modalizadores autonímicos e, sobretudo, os 

discursos diretos, além das próprias filiações parafrásticas. São as evidências simbólicas 

dos termos “arrumar”, “empresário”, “emissário”, “reunião”, “promotores”, “por fora”, 

“terno e gravata”, etc., que negociam os sentidos atribuídos ao “homem de negócio” ao 

longo da textualidade, negociações também demarcadas pela historicidade dos efeitos 

metafóricos.  
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Ao aferir o discurso mobilizado pelo autor por meio de suas crônicas n’O Globo, 

aferiu-se que o sujeito se posicionava como um agente passivo diante das ações que 

determinaram o contexto imediato das condições de produção. O discurso de passividade 

se contrapõe a discursos outros que interpelavam o sujeito em sua dispersão no 

estabelecimento do processo discursivo, como o discurso de ordem e controle, 

referenciados por personagens ligados à CBD ou, então, o discurso comercial, 

referenciado pelo grupo nominal “Europa”.  

 No que diz respeito à assunção da autoria (ORLANDI, 2007) e as relações 

acordadas entre autor e leitor, destacam-se os modalizadores autonímicos como meios 

para a intervenção do autor na textualidade, seja por meio de grupos nominais ou do uso 

do recurso de aspas; os efeitos de ironia, como agentes de polifonia; bem como grupos 

nominais relacionados a discursos populares, como “encrenca”, “troço”, “coisa”, “nem 

Cristo sabe”, etc. “O processo de produção de sentidos está necessariamente sujeito ao 

deslize, havendo sempre um ‘outro’ possível que o constitui” (ORLANDI, 2012, p. 79).  
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