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RESUMO 

Neste trabalho, buscamos compreender se e como se delimita uma semântica relacionada 

aos desaparecimentos e mortes ocorridos durante o período em que foi vivido o regime 

militar nos países do Cone Sul na segunda metade do século XX. Para isso, estudamos 

três filmes, O ano em que meus pais saíram de férias, de 2006, Kamchatka, de 2002 e 

Machuca, de 2004, que contam a história e três garotos que vivem envoltos por mistérios, 

silêncios, metáforas e não ditos, pelo fato de estarem colocados em lugares ideológicos, e 

muitas vezes espaciais, desconhecidos.  

Para compreender como os sentidos são construídos para essas crianças, observaremos, 

nas narrativas fílmicas, tomadas aqui como textualização de discursos, quais são os fatores 

presentes no dia a dia que fazem com que construam sentidos para o que acontece no 

mundo em que estão inseridas. Para isso, são mobilizados principalmente os conceitos de 

semântica global, competência discursiva, cenas de enunciação e práticas discursivas, 

propostos por Dominique Maingueneau ([1984] 2008). Buscamos, ainda, explicitar como 

foi construída uma determinada base política no Brasil, na Argentina e no Chile que se 

colocou como um ponto semelhante entre os países e serviu para estabelecer aliança entre 

os mesmos, comentando alguns dos documentos liberados recentemente pela Comissão 

Nacional da Verdade brasileira e observando como foram arquivados e classificados os 

casos de desaparecimento, morte e tortura de que se tem notícia nos países citados.  

As análises realizadas, levando esses documentos em consideração, pretendem mostrar a 

formação da semântica global com seus semas fundamentais sobre os desaparecimentos e 

acontecimentos correlatos. 

Palavras-chave: semântica global, competência discursiva, ditadura militar. 
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ABSTRACT 

In this study, we seek to understand if and how a semantics related to the disappearances 

and deaths occurred during the period that the military regime was experienced in the 

Southern Cone countries in the second half of the 20th century. For that, we studied three 

films, O ano em que meus pais saíram de férias, 2006, Kamchatka, 2002 and Machuca, 

2004, which tell the story and three boys who are surrounded by mysteries, silences, 

metaphors and unsaid, by the fact that they are placed in ideological, and often spatial, 

places unknown. 

In order to understand how the senses are constructed for these children, we will observe, 

in the film narratives, taken here as textualization of speeches, what are the factors present 

in the day to day that cause them to construct meanings for what happens in the world in 

which they are inserted. For this, the concepts of global semantics, discursive competence, 

enunciation scenes and discursive practices, proposed by Dominique Maingueneau 

([1984] 2008) are mobilized. We also sought to explain how a specific political base was 

built in Brazil, Argentina and Chile, which was a similar point between countries and 

served to establish an alliance between them, commenting on some of the documents 

recently released by Comissão Nacional da Verdade and observing how the cases of 

disappearance, death and torture reported in the countries cited have been filed and 

classified.  

The analysis, taking these documents into account, intends to show the formation of 

global semantics with its fundamental values on disappearances and related events. 

 

Keywords: global semantics, discursive competence, military dictatorship. 
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Introdução  

Este trabalho objetiva analisar a hipótese de que é possível delimitar uma semântica 

global relacionada aos desaparecimentos acontecidos durante a ditadura militar no Cone 

Sul, partindo da necessidade de compreender como o regime imposto silenciou, de muitas 

formas, um discurso de resistência e como esse silêncio, ainda assim reprimido, ecoou e se 

fez compreensível para muitos. Como base para essa discussão, utilizamos o quadro 

teórico da Análise do Discurso de tradição francesa, a partir de algumas noções propostas 

por Dominique Maingueneau, sendo uma delas a competência discursiva: 

No decorrer de sua vida, o mesmo indivíduo pode, sucessivamente e 

talvez simultaneamente, inscrever-se em competências discursivas 

distintas, embora se tendamos facilmente a imaginar que cada qual 

está associado a uma e só uma competência [...] É possível dar conta 

mais facilmente desses fenômenos se se postula a existência de uma 

competência de regras simples: os Sujeitos estão tanto menos presos a 

um “paradigma” quanto mais o acesso a um novo paradigma¹³ 

discursivo é formalmente fácil. (MAINGUENEAU, 2008, p. 53) 

Essa competência tem a ver, então, com os lugares de fala, com a própria delimitação 

desses lugares a partir dos quais os discursos são textualizados.  

Sobre essa textualização, entendemos que são analisadas, a partir de um princípio, o da 

semântica global, que relaciona os diversos planos que constituem o discurso:  

Um procedimento que se funda sobre uma semântica “global” não 

apreende o discurso privilegiando tal ou tal de seus “planos”, mas 

integrando-os todos ao mesmo tempo, tanto na ordem do enunciado 

quanto na da enunciação. (MAINGUENEAU, 2008, p. 75).  

Estes conceitos serão mobilizados para análise de três obras cinematográficas – 

entendidas aqui como textualizações de discursos – que narram histórias de crianças que 

vivem o período em que se impôs um regime ditatorial no Brasil, em boa medida 

contemporâneo aos que foram vividos no Chile e na Argentina, sendo elas O ano em que 

meu pais saíram de férias (2006), de Cao Hamburger, Machuca (2004), de Andrés Wood 

e Kamchatka (2002), de Marcelo Piñeyro. O ponto comum entre eles é o fato de os 

meninos que protagonizam as narrativas estarem inseridos em lugares ideológicos 

completamente desconhecidos a princípio, cercados de perguntas e mistérios, já que não 

compartilham de um conhecimento geral de mundo, isto é: não têm, segundo nossa 
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hipótese de trabalho, competência discursiva para apreender a conjuntura vivida e 

participar dela como sujeitos da história.  

Entendemos também que as metáforas, os não ditos e os silêncios funcionam como 

nós fundamentais no processo de desenvolvimento de competência discursiva dessas 

crianças.  

Para delimitar o funcionamento da semântica global relacionada ao desaparecimento 

sistemático de pessoas promovido nesse período, partiremos de algumas categorias 

propostas por Maingueneau no capítulo 3 do livro Gênese dos discursos ([1984] 2008): a 

intertextualidade, o vocabulário, os temas, o estatuto do enunciador e do destinatário, a 

dêixis enunciativa, o modo de enunciação e o modo de coesão. 

 Compreendemos também ser de extrema importância explorar os aspectos política e 

governamentalmente semelhantes que serviram de base para as ditaduras militares vividas 

de 1964 a 1985 no Brasil, na Argentina de 1976 a 1983 e no Chile de 1973 a 1990. 

Durante estes anos, seus territórios passaram por uma fase de intensa repressão política e 

censura, compartilhando de diversos aspectos semelhantes, já que o governo seguia um 

regime maior imposto, relacionado aos Estados Unidos e à Operação Condor, como 

registram documentos revelados em 2014 pela Comissão Nacional da Verdade
1
.  

Consideramos importante ressaltar que muitos se exilaram da vida a que estavam 

acostumados e foram levados à morte por não terem como se manter longe do convívio 

cotidiano de que participavam, enquanto outros foram presos, torturados e mortos pelos 

militares sem o registro ou a divulgação desses atos. Disso, nasce a importância de se 

estudar o desaparecimento e o discurso que o envolve. 

Para observar como se constrói uma semântica global a partir da perspectiva das 

crianças protagonistas dos filmes supracitados, entendemos primeiramente se tratar de 

                                                           
1 A Comissão Nacional da Verdade (CNV) foi criada através da Lei 12528/2011 e foi instituída em 16 de maio 

de 2012, contando com sete integrantes nomeados pela presidenta Dilma Rousseff. Nasce com o objetivo de 

apurar, ao longo de dois anos, quais foram as violações aos Direitos Humanos que aconteceram entre 1946 e 

1988. Em dezembro 2014, ao findar do período proposto para a investigação, foi publicado um relatório de três 

volumes, dividido em cinco partes que explicitam separadamente aquilo que foi proposto nos trabalhos da 

Comissão, quais eram os contextos das violações aos Direitos Humanos e qual era o papel do Estado nas ações 

realizadas, quais eram os métodos e práticas envolvidas em torturas, execuções e prisões, qual era o papel do 

poder Judiciário nos cenários de violação e uma conclusão do que foi tratado durante o período de trabalho da 

CNV e daquilo que está exposto neste trabalho, logo, contém os resultados das apurações realizadas e está 

disponível por completo em http://www.cnv.gov.br/index.php (Acesso em novembro/2017). 
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uma semântica que supõe silêncios, não ditos, metáforas e uma série de outros elementos 

linguageiros que influenciam na construção de sua competência discursiva. Para que seja 

construído um sentido, segundo a perspectiva teórica aqui assumida, é preciso que 

relações parafrásticas, isto é, que modos de dizer se estabeleçam confrontando-se. Por 

isso, é importante considerarmos, também, a noção de primado do interdiscurso, já que as 

crianças se colocam em um determinado universo discursivo, conforme propõe 

Maingueneau para entendimento do interdiscurso, no qual seus lugares se definem porque 

estão cercadas por formações discursivas em concorrência, que delimitam um campo 

discursivo e, dentro desse campo, são constituídos os discursos, seus subconjuntos, os 

espaços discursivos. 

Para levar a cabo a análise proposta, também nos debruçamos brevemente nas 

explanações sobre discurso político, desenvolvidas por Patrick Charaudeau, para 

compreender como a conjuntura na qual se passam as narrativas pode ser considerada um 

discurso.  

Por fim, consideramos relevante pontuar os postulados da teoria de cenas da 

enunciação, também desenvolvida por Dominique Maingueneau, para descrever o 

entendimento sobre como se forma o quadro cênico em que se inscrevem as narrativas 

fílmicas, entendidas aqui como práticas discursivas. 

Neste trabalho, nos apoiaremos nos conceitos acima citados para buscar compreender 

como as formas de interação das crianças com o mundo que as cerca, sendo através do que 

dizem seus pais, de palavras ou de silêncios, acabam fazendo algum sentido para elas e 

como este sentido é construído. Para isso, buscamos mostrar a formação da semântica 

global e os semas fundamentais do discurso sobre os desaparecimentos e acontecimentos 

correlatos. 

 

1. Ditadura militar no Cone Sul 

A ditadura militar foi instaurada e seguiu entre os anos de 1964-1990 em três países do 

Cone Sul: Brasil, Argentina e Chile. Para compreender como se deu a relação entre os 

países e os regimes impostos, é importante expor um breve contexto histórico de como 
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seguiu a política e sua relação com os militares nesses países. Os territórios já 

compartilhavam aspectos políticos e ideológicos semelhantes desde o fim da Primeira 

Guerra Mundial, como expõe Pereira:  

Após a Primeira Guerra Mundial, as grandes características da 

legalidade da segurança nacional se desenvolveram em linhas 

semelhantes no Brasil, no Chile e na Argentina, influenciadas por 

fatores comuns aos três países: as pressões dos conflitos ideológicos 

do período entreguerras, do colapso econômico, da ascensão 

hegemônica dos Estados Unidos após a Segunda Guerra, e da criação 

de um sistema de segurança hemisférico durante a Guerra Fria, que 

reforçou a tendência dos militares latino-americanos em se 

concentrarem nas ameaças internas, mais que nas externas. 

(PEREIRA, 2010, p. 79) 

A partir de registros como este, podemos perceber que o sistema autoritário que regeu 

cada país foi preparado algum tempo antes de a ditadura ser instaurada. Quando foram 

criados, os sistemas judiciais da América Latina adotaram um modelo semelhante ao das 

legislações espanholas, que vivia sob uma monarquia absolutista enquanto as legislações de 

outros países da Europa já eram desenvolvidas sob a influência de reformas liberais. Além 

disso, nos territórios sul americanos, entre os séculos XIX e XX, o presidente era quem 

determinava a suspensão de “direitos fundamentais sob qualquer circunstância que julgasse 

apropriadas” (PEREIRA, 2010, p. 81), enquanto em outros países europeus era necessária a 

aprovação do Parlamento.  

É importante ressaltar que o Brasil não havia sido governado por militares até o ano de 

1964, apesar de terem sido uma das bases da presidência de Getúlio Vargas, enquanto a 

Argentina tinha tido militares nos cargos máximos de seu governo por quatro vezes – 1930-

1932, 1943-1946, 1955-1958 e 1966-1973 – antes do golpe de 1976. No Chile, o primeiro 

militar, Carlos Ibañez del Campo, chegou à presidência em 1927 ficando até 1931, e desde 

então até o golpe de 1973 os militares passaram a exercer poder sobre as Forças Armadas, 

apesar de serem isolados dos civis (Cf. PEREIRA, 2010).  

A repressão política no Brasil já estava presente antes da ditadura ser instaurada no 

território. Enquanto Getúlio Vargas governava o país, em 1935, um levante comunista 

intitulado Intentona Comunista ou Revolta Vermelha – que contou com o apoio de alguns 

militares – sofreu forte repressão, pois foi vista como um ataque ao Estado. Diante da reação 

do governo contra o levante, foram tomadas novas medidas de repressão em relação àqueles 
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que se relacionavam ao comunismo e “atacavam” ao governo. As novas medidas incluíam 

uma nova lei de segurança nacional que estabelecia o poder “de decretação de estado de sítio 

e de exonerar militares, servidores públicos e até mesmo empregados do setor privado 

suspeitos de serem comunistas” (PEREIRA, 2010, p. 85-86). Após as medidas serem 

instauradas, foi então criado o Tribunal de Segurança Nacional (TSN) (1936-1945), que levou 

a julgamento 1.420 pessoas, segundo o Superior Tribunal Militar
2
, que apontavam algum tipo 

de ameaça ao governo. Os militares divergiam em posições, principalmente durante a década 

de 1950. Quando Juscelino Kubitschek concorreu à presidência (1955), em oposição a ele 

surgiu uma aliança entre civis e militares e, contra esta aliança, alguns militares iniciam um 

movimento em apoio ao então eleito presidente e posteriormente também em apoio a João 

Goulart, que assume a presidência em 1961, após a renúncia de Jânio Quadros. Durante seu 

mandato, cria-se uma grande oposição a ele por parte do alto comando militar, alegando que 

existia uma ligação entre o então presidente, o movimento sindical e o Partido Comunista; 

porém, o movimento nascido entre os próprios soldados e oficiais militares em 1955 em apoio 

a Juscelino continua em apoio a Goulart, agora tornando-se ainda maior e contando também 

com o apoio de Leonel Brizola. A divisão entre o comando militar era visível e a situação 

vivida era preocupante, a qualquer momento podia se desencadear uma guerra civil. O 

impasse foi resolvido dando a João Goulart poderes reduzidos em seu governo, além de ter 

sido aprovada uma emenda constitucional que instaurava um regime parlamentarista, o 

primeiro da América Latina, portanto, no qual o presidente devia dividir seu poder de decisão 

e governo com um primeiro ministro. Após o poder ser tomado pelos militares em 1964, os 

processos relacionados aos crimes políticos eram levados a julgamento por um “sistema 

híbrido que fundia os sistemas de justiça civil e militar” (PEREIRA, 2010, p. 96). 

O Chile compartilhou de algumas posições que se assemelham às do Brasil. 

Primeiramente, a maioria dos militares chilenos se opunha explicitamente aos partidos 

comunistas e às ideologias ligadas ao socialismo. Porém, em contraste com os militares 

brasileiros, os chilenos já participavam de missões de grande importância no governo do país, 

obtendo destaque em diversos pontos relacionados à repressão e por isso adquiriram um 

caráter mais coeso e rígido em comparação ao que houve no Brasil, estavam livres de 

                                                           
2
 http://www.stm.jus.br/o-stm-stm/jmu-na-historia/acontecimentos/item/1491-tribunal-de-segurancanacional, 

acesso em novembro de 2017.  
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qualquer controle civil e lidavam com os aparentes “problemas” relacionados à ordem do país 

sem a menor restrição, deixando marcas de extermínios e destruição por onde achassem 

necessário. Enquanto no Brasil foi criado o TSN (Tribunal de Segurança Nacional) para 

resolver os casos relacionados à justiça política, no Chile a justiça era aplicada pelos próprios 

militares. Durante o governo da década de 1920, os militares já prendiam e exilavam os 

opositores, o que prova que a organização dos mesmos se relacionava o mínimo possível com 

os civis e com o poder judiciário. A Lei para a Defesa Permanente da Democracia (Lei n. 

8.987) – conhecida também como ley maldita por aqueles que se opunham a ela –, vigorou de 

1948 a 1958, e durante esse período o Partido Comunista foi classificado como ilegal, 

proibiu-se os membros de participar de sindicatos e permitia-se o banimento de pessoas 

consideradas subversivas, autorizando, assim, a prisão dos comunistas e mantendo-os 

trancafiados nas bases militares. Em 1958, aprovaram também a Lei da Segurança Estatal (Lei 

n. 12.927), que declarava que qualquer pessoa que se opusesse ao governo ou que 

“provocasse uma guerra civil” estaria cometendo um crime contra a segurança nacional, além 

de vedar a divulgação de informações dentro ou fora do país por parte dos membros das 

forças armadas. Na década de 1960, o governo foi autorizado pelos militares a suprimir as 

garantias constitucionais sem aviso prévio ou autorização do Congresso, o que permitia aos 

militares exercerem forte repressão contra os protestos trabalhistas, por exemplo, pondo fim a 

elas da maneira como desejassem, sendo por meio de extermínio ou não. Após o golpe militar 

de 1973, o Chile passou a enfrentar as questões judiciais apenas por meio das decisões dos 

militares. 

Já os militares argentinos também representavam a considerada mais forte e violenta 

repressão, segundo Pereira, sobre os classificados como subversivos. Na década de 1910, 

diversas pessoas foram mortas e tiveram seus bens destruídos durante uma caça intensa dos 

militares àqueles envolvidos nos movimentos trabalhistas. Na década de 1920 acontece o 

episódio denominado “Patagônia trágica”, quando o Exército matou entre mil e dois mil 

trabalhadores que estavam em greve. Desde a década de 1930, os militares argentinos 

começam, então, a exercer enorme repressão ao que se relacionava às eleições. O primeiro 

presidente militar que toma o poder em 1930, José Félix Uriburu, já instaura leis que abrem o 

caminho para a execução, exílio e tortura dos subversivos, portanto, os militares já se 

comprometiam, até mesmo perante a lei, a ter essa postura relacionada à violência. Os 

populistas argentinos ganham um pouco mais de força após a posse de Juan Domingo Perón à 
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presidência (1946 a 1955). Seu governo ofereceu benefícios tanto à classe trabalhista, 

concedendo diversos benefícios materiais, quanto aos militares, sendo anticomunismo. Outro 

golpe militar acontece em 1955, unindo a maior parte do alto comando militar, a Igreja 

Católica e as elites agrárias e financeiras. Já em 1956 é aprovado o Decreto-Lei n. 18.787, que 

declarou ilegais as atividades relacionadas ao movimento comunista. Os decretos e leis que 

entraram em vigor nos anos seguintes chegaram a decretar que os cidadãos ligados de alguma 

forma ao comunismo poderiam perder a carteira de identidade e o emprego público, entre 

outros direitos, e aqueles naturalizados argentinos podiam ser deportados ou perder a 

cidadania. Como a Argentina já havia passado por governos militares, as forças armadas se 

mostraram impiedosas e intolerantes a toda e qualquer atitude que fosse considerada contrária 

ao governo, portanto, o governo imposto em 1976 já havia herdado um caráter repressivo 

extremante violento vivido em outros regimes. 

No Brasil, após os militares tomarem o poder, o presidente Humberto de Alencar 

Castelo Branco, o primeiro do regime fechado, nomeou alguns participantes para assumirem 

cargos de poder na esfera jurídica, assim, foi conferida legitimidade jurídica a todo e qualquer 

ato proveniente dos militares e foram estabelecidas as relações entre as Forças Armadas e o 

Judiciário civil. Logo no primeiro ano de golpe teve início a “Operação limpeza”, que tinha 

como objetivo reprimir qualquer atividade ou posição que atingisse a segurança nacional do 

país. As pessoas que mantinham alguma relação com o governo de João Goulart e com as 

bases populares corriam grande risco de ter os direitos políticos privados, de ser exoneradas 

ou aposentadas de seus cargos pelo governo. Esta operação contou com o apoio explícito do 

embaixador dos Estados Unidos na época, Lincoln Gordon. Com a promulgação do Ato 

Institucional n. 2, foi concedido ao presidente o poder de decretar estado de sítio para reprimir 

os declarados subversivos pelo governo. Em 1967, Arthur Costa e Silva chega ao poder com o 

intuito de intensificar ainda mais os processos de repressão. Em seu governo são promulgados 

sete novos atos institucionais, entre eles o AI-5, que suspendeu o habeas corpus para os 

crimes contra a segurança nacional, concedeu ao presidente o poder de interferir nos estados e 

municípios sem ser detido pelas leis, suspender os direitos políticos de qualquer cidadão 

brasileiro por 10 anos e, entre outros aspectos, impunha a censura para músicas, peças de 

teatro, jornais, livros e revistas. No mesmo ano entra em vigor o Decreto Lei n. 314, que, 

entre outros aspectos, decretava a soberania do Estado, colocando-o acima da lei e passando 

por cima da ideia de que estava sujeito às determinações constitucionais. Quanto aos presos 
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por crime político, era suposto que todos passassem por julgamento acompanhados por um 

advogado de defesa geralmente contratado pela família do preso, quatro oficiais militares, 

procuradores do Ministério Público Militar, que auxiliavam na instauração dos processos, e os 

juízes civis, que muitas vezes acobertavam as torturas que eram praticadas na prisão e que 

provavelmente seriam exonerados se assim não fizessem. Também é importante apontar que 

as absolvições ocorreram raras vezes no fim da década de 1970 devido a alegações de tortura, 

porém nunca foram registradas no período de 1968-1974, considerado o auge da linha-dura da 

ditadura militar. Para a sociedade era colocada uma imagem de que os militares apenas 

seguiam a ordem dos tribunais e das sentenças dadas em julgamentos, portanto, conseguiam 

garantir uma crença de proteção da segurança para os cidadãos brasileiros, queriam apenas 

demonstrar estar cumprindo a lei contra os subversivos e terroristas, mas, enquanto os presos 

eram mantidos em cárcere, sofriam torturas não só na prisão como também nos centros de 

tortura até mesmo clandestinos, ou seja, existiam muitas pessoas que não eram levadas a 

julgamento. No capítulo 7 do relatório divulgado em dezembro de 2014, a Comissão Nacional 

da Verdade (CNV) expõe quatro modalidades de violação aos direitos humanos que se 

dividem em: 

1) prisão (ou detenção) ilegal ou arbitrária; 2) tortura; 3) execução sumária, 

arbitrária ou extrajudicial e outras mortes imputadas ao Estado; e 4) 

desaparecimento forçado, considerando a ocultação de cadáveres, conforme 

o caso, como elemento dessa última modalidade de grave violação de 

direitos humanos ou como crime autônomo de natureza permanente. 

(Quadro conceitual das graves violações, 2014) 

 

Compreende-se, através do relatório acima referido, que a prisão aqui colocada é 

relacionada a qualquer tipo de privação da liberdade por curto ou longo prazo. A tortura é 

colocada pela Convenção das Nações Unidas contra a Tortura e outros Tratamentos ou Penas 

Cruéis, Desumanos ou Degradantes como o ato de fazer sentir violenta dor ou sofrimento a 

fim de obter confissão ou informações, punir, intimidar ou coagir alguém. A execução 

sumária, arbitrária ou extrajudicial e outras mortes imputadas pelo Estado são encaradas como 

as mortes que ocorreram em batalha armada com o poder público, e os suicídios ocorridos sob 

prisão ou tortura. Também as práticas de desaparecimento forçado e ocultação de cadáver 

foram muito recorrentes nas ditaduras vividas na América do Sul. Os considerados 

subversivos eram presos e executados e, para não deixar rastros, escondiam-se seus corpos em 

cemitérios clandestinos ou em fundos de rios, mares e lagos. Assim, não era possível 
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identificar os desaparecidos, alguns casos jamais foram resolvidos. O III relatório da CNV 

traz as informações sobre os mortos e desaparecidos entre 1946 e 1988, sendo ao todo 434 

pessoas, dividindo-se em 191 mortos e 243 desaparecidos. A repressão no Brasil foi 

considerada muito ampla, estima-se que 50 mil pessoas tenham sido presas por motivos 

políticos em algum momento da ditadura, 10 mil pessoas partiram para o exílio e a maioria 

delas voltou após ser instaurada a Lei da Anistia em 1979.  

Percebe-se o primeiro paralelo entre as ditaduras do Brasil e do Chile, devido aos dois 

países estarem vivendo em um governo considerado esquerdista, que estava promovendo 

reformas e sofrendo oposição de empresários, militares e dos Estados Unidos que esperaram 

nove dias para expressar as saudações ao golpe chileno, diferente do que aconteceu no Brasil, 

onde a saudação foi imediata. Os militares envolvidos no golpe chileno declararam já em 

1973 que estavam em busca da “restauração da chilenidade, da justiça e da institucionalidade 

rompida” no país, e nesta mesma declaração diziam que o novo governo estaria independente 

do poder judiciário. Na época do golpe chileno (1973), foi noticiado que não houve 

julgamento para centenas de pessoas, foram executadas sem maiores explicações. Nos casos 

em que o julgamento ocorreu, era feito por tribunais militares isolados do Judiciário civil, 

portanto os presos tinham seus direitos praticamente anulados, já que não eram defendidos 

por ninguém e enfrentavam sentenças sumárias, até mesmo a pena de morte. Os brasileiros 

que estavam exilados no Chile, cerca de três mil, foram perseguidos especialmente pelo 

embaixador brasileiro no país e também presos e levados à tortura ou execução, e o visto para 

voltar ao país de origem foi negado, mas as idas dos policiais brasileiros ao Chile eram 

facilitadas para que ajudassem no interrogatório dos presos. Além disso, foi enviada ao Brasil 

uma lista dos nomes dos presos e das pessoas que estavam exiladas em território chileno, 

assim formando uma organização de segurança pronta para trocar informações entre os países. 

Logo no início da ditadura chilena, as ordens militares já substituíam os códigos civis e 

penais, a Constituição foi suspensa, foi decretado estado de sítio, algumas pessoas foram 

intimadas a comparecer ao Ministério da Defesa, a execução de indivíduos pegos praticando a 

luta armada foi liberada e fecharam o Congresso, entre outras medidas. Ainda em 1973 foi 

promulgado o Decreto Lei n. 5 que liberava o uso de força letal aos militares em qualquer 

ação que atacasse as forças armadas, além de ser aceita por lei a pena de morte em 

determinados casos. No mesmo ano aconteceu o episódio denominado “A Caravana da 

Morte”, com a qual o regime violava sua própria legalidade imposta, pois agiu com força 
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bruta contra pessoas que não expressavam nenhuma ameaça ao regime. A caravana percorreu 

seis cidades chilenas e o general Sérgio Arellano Stark alegou estar apenas acelerando os 

processos de julgamento dos presos, assassinando não só aqueles que se encontravam em 

cárcere como pessoas que não estavam envolvidas em nenhum crime contra o governo.  

A ditadura instaurada em 1966 na Argentina foi considerada como uma medida 

relacionada à “revolução” do governo militar em busca de reorganização do país, assim como 

em 1964 no Brasil. O fato de os Estados Unidos estarem apoiando os militares brasileiros 

levou os argentinos a tomarem a mesma posição. Já o regime de 1976 teve uma relação direta 

com o Chile, pois logo de início foram tomadas medidas extremamente repressivas e o 

Congresso foi fechado. O que aconteceu na Argentina foi considerado como “guerra suja”, 

pois foi imposta uma dominação suprema do Estado sobre todos aqueles que se “encaixavam” 

no que era considerado subversão. Isso se deu principalmente pelo fato de o poder Judiciário 

argentino se opor às ideias de segurança nacional propostas pelos militares, logo, os militares 

viveram em uma rota de ilegalidade durante o regime. Os militares argentinos faziam uso dos 

tribunais para sentenciar os presos políticos, que tinham direito a um advogado de defesa e 

eram julgados por juízes civis nomeados diretamente pela junta militar e os tribunais civis 

estavam prontos para ajudar a acobertar o terror praticado pelo Estado. As pessoas eram 

capturadas e levadas aos centros de detenção sem nenhum registro ou seguimento das leis, 

apenas eram interrogados e torturados, às vezes levados à morte, estimando-se entre vinte e 

trinta mil execuções seguindo estes padrões. O relatório Nunca Más
3
 constatou o 

desaparecimento de 8.961 pessoas entre 0 e 70 anos durante a ditadura argentina, sendo a 

maioria (32,62%) entre 21 e 25 anos. Até mesmo enquanto não vigorava nenhuma ditadura no 

país, enquanto estavam sob o governo de Isabel Perón, a extrema direita criou a chamada 

Triple A (Alianza Anticomunista Argentina), que tinha como objetivo caçar os comunistas e 

derrubar o governo, depois, ganha o apoio dos militares em 1976.  

Segundo dados registrados no capítulo 6 do relatório divulgado pela Comissão 

Nacional da Verdade (CNV), denominado Conexões internacionais: a aliança repressiva no 

                                                           
3
 O relatório Nunca Más foi elaborado pela Comisíon Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), 

que foi criada pelo Governo Argentino em 1983, com a finalidade de investigar os desaparecimentos que 

ocorreram durante o regime militar argentino e quem eram as vítimas desaparecidas. Os resultados das 

investigações foram publicados através do relatório em 1984 e está disponível em: 

http://www.derechoshumanos.net/lesahumanidad/informes/argentina/informe-de-la-CONADEP-Nunca-mas.htm 

(Acesso em novembro de 2017). 
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Cone Sul e a Operação Condor, por exemplo, sabe-se hoje que a criação do sistema da 

Operação Condor foi proposta em 1975 pelo coronel Manoel Contreras, chefe do órgão 

central da repressão da ditadura chilena. O capítulo ainda revela que a Operação “demandava 

a operacionalização de um banco de dados e de uma central de informações, bem como a 

promoção de reuniões de trabalho regulares entre os serviços de informação do Cone Sul” 

(BRASIL, 2014, p. 221). Alguns documentos foram produzidos pela Central Intelligence 

Agency (CIA), o que prova a participação dos Estados Unidos na Operação, além disso, foi 

revelado pelo relatório que os esquadrões militares seguiam a ordem das forças especiais do 

Exército dos Estados Unidos, US Army Special Operation Forces (SOF), que tinha como 

missão treinar o combate às guerrilhas clandestinas. 

Capítulo 2  

Aporte teórico 

Considerando que os aspectos históricos acima desenvolvidos constituem as condições de 

produção dos discursos textualizados nos filmes que estudamos, importa, neste momento, 

refletir sobre algumas noções acerca do discurso como objeto, definido a perspectiva teórica e 

analítica.  

2.1 Interdiscurso 

Na década de 1960, Michel Pêcheux, entre outros estudiosos do período, busca 

problematizar os conceitos de sujeito e ideologia através da perspectiva da língua e do 

discurso. A partir disso, o analista propõe deixar de lado a ideia de que o sujeito se coloca 

como a origem do sentido e passa a vê-lo como heterogêneo, constituído por diversos 

discursos, que são atravessados um pelo outro e construídos através de uma articulação entre 

o linguístico e o sócio-histórico. Assim, podemos compreender como se dá a noção do 

interdiscurso para Pêcheux, que o coloca como estando relacionado à memória e àquilo que já 

foi dito, além de estar necessariamente ligado às formações discursivas, que são postas como 

definidoras do que pode ou deve ser dito em determinada conjuntura, sempre em dependência 

de um “todo complexo dominante” (1975). Já que todas as formações discursivas estão 

dependentes dele, podemos colocar o interdiscurso como o próprio complexo dominante, algo 

que já se encontra na ordem do dizível, constituído por meio da história e da língua, fatores 

que se impõem ao sujeito enunciador, como coloca Orlandi, 2007. O interdiscurso aparece 
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para o sujeito, então, sob a forma de diversas formulações provenientes de enunciações e 

posições distintas, que se colocam através do domínio da memória, porém, o conceito está 

relacionado também ao inconsciente, já que aquele que tem a ilusão de ser a origem de 

determinado discurso. Portanto, compreendemos que, para Pêcheux, o sujeito está sempre 

inserido em uma determinada ideologia, mesmo que se acredite livre dela, e está também 

atravessado pelo inconsciente, já que não é sempre que reconhece discursos outros presentes 

no que é dito. Assim, se os discursos estão sempre relacionados a um outro discurso e são 

provenientes dos sentidos que já estão cristalizados, então todo discurso é fruto do 

interdiscurso.  

Diante da noção postulada por Pêcheux, notamos que o sujeito enunciador não é uma 

fonte absoluta daquilo que diz e dos sentidos que produz, ele se constitui pelas falas e 

discursos já postulados na sociedade, a interdiscursividade. Essa interação das várias vozes e 

dos fatores sócio-históricos em um determinado discurso também é responsável por reiterar o 

caráter heterogêneo da linguagem, pois aquilo que é dito faz parte de um já dito, um discurso 

não independe de outros. Ainda em relação àquilo que é dito, Pêcheux esclarece que o sujeito 

é afetado por esquecimentos, sendo o primeiro deles aquele que leva o enunciador a apagar 

determinadas marcas de sua memória, ou seja, se colocar como real enunciador daquilo que é 

dito, assim, se colocando como criador único de seu discurso. O esquecimento nº 2 relaciona-

se à ilusão do sujeito em acreditar que tudo que é dito por ele será compreendido em sua 

totalidade pelo interlocutor.  

Diante dos conceitos citados, podemos considerar esta formulação: 

A ordem do discurso é uma ordem do enunciável. A ela deve o sujeito 

assujeitar-se para se constituir em sujeito de seu discurso. Por isso, o 

enunciável é exterior ao sujeito enunciador e o discurso só pode ser 

construído em um espaço de memória, no espaço de um interdiscurso, de 

uma série de formulações que marcam, cada uma, enunciações que se 

repetem, se parafraseiam, opõem-se entre si e se transforma. (GREGOLIN, 

2001, p. 72) 

 

Para compreender o interdiscurso segundo formulações de Pêcheux, então, é 

importante nos determos no conceito de memória discursiva, que se refere aos sentidos que já 

estão postos em circulação, estão cristalizados, e que são retomados por meio do discurso. 
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A memória discursiva seria aquilo que, em face de um texto que surge como 

acontecimento a ler, vem restabelecer os “implícitos” (quer dizer, mais 

tecnicamente, os pré-construídos, elementos citados e relatados, discursos 

transversos, etc.) de que sua leitura necessita: a condição do legível em 

relação ao próprio legível. (PÊCHEUX, 1999, p. 52) 

Portanto, trata-se de uma diversidade de já ditos (implícitos) que sustentam aquilo que 

será dito e de como esse pré-construído se coloca em relação às novas formulações 

provenientes do mesmo. 

Diante disso, podemos compreender, então, como os pré-construídos e os implícitos, 

que estão ligados à memória discursiva, são de extrema importância para construir os 

discursos. Assim, é pertinente que observemos no interdiscurso como se dá o fator histórico, 

relacionado ao presente, ao passado e ao futuro dos enunciados: 

[...] é o interdiscurso que especifica, como diz Pêcheux (1983), as condições 

nas quais um acontecimento histórico (elemento histórico descontínuo e 

exterior) é suscetível de vir a inscrever-se na continuidade interna, no espaço 

potencial de coerência próprio a uma memória. (ORLANDI, 2008, p. 33) 

Com base nesses fundamentos, para Dominique Maingueneau (2008), a noção de um 

primado do interdiscurso se assenta na ideia de que em todo discurso existe uma 

heterogeneidade dada antes de qualquer discursivização. A partir disso, o linguista propõe 

alguns conceitos para a melhor compreensão da teoria aqui discutida. Para ele, o interdiscurso 

divide-se em três “dimensões”, sendo a primeira delas o universo discursivo, onde as 

formações discursivas se relacionam em uma certa conjuntura, que determina um conjunto 

finito; segundo Possenti (2003, p. 263), “define apenas uma extensão máxima, o horizonte a 

partir do qual serão construídos domínios susceptíveis de serem estudados”, portanto, 

relaciona-se com a ideia de interdiscurso proposta por Pêcheux. O campo discursivo pode ser 

compreendido como um conjunto de determinadas formações discursivas que se balizam em 

uma delimitação demarcada no universo discursivo entre discursos que compartilham da 

mesma função social, como coloca Maingueneau, “pode-se tratar do campo político, 

filosófico, dramatúrgico, gramatical etc.”. No interior do campo discursivo formam-se os 

discursos e, então, podemos compreender que esses discursos aparecerão como formas 

regulares sobre formações discursivas já existentes, porém, os discursos se colocam de 

maneira diferente um do outro, já que são atravessados por heterogeneidade, “uma hierarquia 

instável opõe discursos dominantes e dominados e todos eles não se situam todos 

necessariamente no mesmo plano” (MAINGUENEAU, 2008, p. 34-35). Por fim, os espaços 
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discursivos se conformam como subconjuntos das formações discursivas que devem nascer a 

partir de hipóteses do analista, que tenham fundamento no conhecimento dos textos e em um 

saber histórico.  

Pensando nas relações do Mesmo e do Outro, Maingueneau propõe que o Outro nunca 

será reduzido à figura do interlocutor, pois os discursos estão necessariamente ligados, vê-se o 

interdiscurso como parte fundamental daquilo que é interno a eles, isto é, há uma relação 

indissolúvel entre interdiscurso e intradiscurso. Assim, afirma-se o caráter dialógico de todo 

enunciado, pois é impossível “dissociar a interação dos discursos do funcionamento 

intradiscursivo” (MAINGUENEAU, 2008, p. 37): 

Assim, o Outro não deve ser pensado como uma espécie de 

“invólucro” do discurso, ele mesmo considerado como o invólucro de 

citações tomadas em seu fechamento. No espaço discursivo, o Outro 

não é nem um fragmento localizável, uma citação, nem uma entidade 

externa; não é necessário que ele seja localizável por alguma ruptura 

visível da compacidade do discurso. Ele se encontra na raiz de um 

Mesmo sempre já descentrado em relação a si próprio, que não é em 

momento algum passível de ser considerado sob a figura de uma 

plenitude autônoma. Ele é aquele que faz sistematicamente falta a um 

discurso, e lhe permite encerrar-se em um todo. É aquela parte de 

sentido que foi necessário o discurso sacrificar para constituir a 

própria identidade. (MAINGUENEAU, 2008, p. 36-37) 

Portanto, o Outro e o Mesmo estão estritamente ligados para a constituição do 

discurso, o Outro relaciona-se a tudo que já está posto, não é possível identifica-lo devido a 

todo o percurso que é traçado para que ele seja parte do “novo” discurso, mas mesmo assim 

ele já está posto.  

 Maingueneau também propõe que os discursos estão sempre em conflito, já que o 

primeiro, ao permitir a constituição de discursos segundos também está sendo por eles 

ameaçado. Assim, quando um discurso é constituído através de um já posto, um discurso 

primeiro, é compreensível que ambos vivam em concorrência. Mas, se um discurso nasce de 

um outro e em determinado momento o discurso primeiro deixa de estar posto, o “novo” 

discurso estará relacionado com diversas outras relações semânticas, o que ainda permitirá a 

leitura do Outro dentro deste Mesmo. 
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2.2 Silêncio 

Ainda pensando em como se forma o sentido e o “novo” discurso para o sujeito, nos 

deparamos com os não ditos e os silêncios, já que podem também ser os constituintes de uma 

discursivização. Para Orlandi (2008), o silêncio se dá como uma relação do sujeito com aquilo 

que pode ser dito, pois a partir da possibilidade do dizível ele pode construir uma série de 

relações com outros sentidos através do silêncio. A identificação do sujeito também está 

indiscutivelmente ligada ao silêncio, pois ele não está unicamente inscrito em uma 

determinada formação discursiva, podendo sempre se deslocar entre as relações das 

formações, possibilitado sempre pelo silêncio: “é no silêncio que as diferentes vozes do 

sujeito se entretecem em uníssono. Ele é o amálgama das posições heterogêneas” 

(ORLANDI, 2007, p. 90), portanto, no silêncio pode-se trabalhar com a contradição de 

diversos sentidos para se compreender como é dada a identificação do sujeito.  

O fato de o sujeito estar inscrito em determinada dimensão histórica e espacial nos aponta 

que existe uma relação entre a realidade e o silêncio, visto também como sentido. “Não se 

pode estar fora do sentido assim como não se pode estar fora da história” (ORLANDI, 2007, 

p. 92), portanto, tudo o que é visto e vivido acaba por produzir sentido mesmo que cercado de 

não ditos e silêncios. Assim, Orlandi divide as formas do silêncio em a) silêncio fundador, 

sendo aquele que torna toda significação possível e b) a política do silêncio, que se divide 

entre o dizer e o não dizer. A política do silêncio também se distingue em a) constitutivo, que 

postula que todo dizer cala o outro sentido e b) local, que está ligado à censura. A autora 

também ressalta que o silêncio não está relacionado à ausência de palavras, mas sim faz uma 

relação direta com a impossibilidade de um discurso ser sustentado, pois em determinadas 

condições fala-se o contrário do que se pensa para não dizer algo, ou um determinado 

discurso pode ser proibido, logo, não pode ser dito, portanto, “as palavras vêm carregadas de 

silêncio(s)” (ORLANDI, 2007, p. 102), já que ao enunciar determinado discurso, o sujeito 

suprime outro.  

Nas análises que serão desenvolvidas neste trabalho, discutiremos com maior 

profundidade a relação dos silêncios e não ditos com a paráfrase, que, no quadro teórico aqui 

mobilizado, é a matriz dos sentidos ou, em outros termos, é o procedimento que baliza a 

produção dos sentidos.  
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2.3 Semântica global 

Assim, se silêncios e não ditos, como outros elementos, fazem parte do jogo 

interdiscursivo que constitui cada discurso, propomos abordar a identidade discursiva com 

base no conceito de semântica global, segundo o qual é necessário entender que os “planos” 

discursivos estão todos interligados, não é possível dissociá-los e colocar o sentido de um 

discurso apenas em um deles; 

Um procedimento que se funda sobre uma semântica “global” não 

apreende o discurso privilegiando tal ou tal de seus “planos”, mas 

integrando-os todos ao mesmo tempo, tanto na ordem do enunciado 

quanto na da enunciação. (MAINGUENEAU, 2008, p. 75) 

 

Não existe algo que se coloque por trás do discurso, uma arquitetura, como coloca 

Maingueneau, mas sim um sistema que envolve o discurso como um todo, “na multiplicidade 

de suas dimensões” (MAINGUENEAU, 2008, p. 76), logo, não é possível que o indivíduo, ao 

enunciar, escolha previamente como seu discurso se dará através do vocabulário, previamente 

relacionado ao tema e ao gênero, por exemplo. Estes planos são constitutivos de diversas 

outras instâncias que não estão dissociadas.  

Para a melhor compreensão de como se organiza uma semântica global, Maingueneau 

considera, entre outras, pelo menos as seguintes dimensões:  

 Intertextualidade - com que se propõe a existência de um sistema de restrições 

próprio para cada discurso relacionado ao posicionamento que é defendido, justamente pela 

relação que o discurso coloca com o sistema e as formações a que pertence, portanto, existem 

“regras” sobre o que pode ou não ser dito em relação a ele, relacionadas também ao passado 

que os discursos constroem particularmente, recusando algumas filiações e se relacionando a 

outras. O autor ainda propõe a existência de uma intertextualidade interna como aquela que se 

constrói entre textos do mesmo campo, e coloca a intertextualidade externa como a que se 

relaciona a campos distintos, pois existem campos que conversam entre si, como o acadêmico 

e o científico, por exemplo. 

 Vocabulário - sobre essa categoria, o linguista explica que não faz sentido que 

delimitemos determinado vocabulário que seja próprio de um discurso, pois as mesmas 

unidades lexicais podem estar relacionadas a campos discursivos distintos, portanto, a palavra 
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não constitui uma unidade de análise pertinente. No entanto, alguns lexemas são considerados 

fundamentais para que seja constituída uma cristalização semântica nos discursos, eles 

acabam por constituir ações que legitimam o discurso, criam os aspectos que os definem. Já 

que o lexema não será exclusivo de um discurso, é importante observar que existe sempre 

uma possibilidade de troca relacionada ao seu uso exterior, portanto, criando uma ponte de 

comunicação entre os campos discursivos, opostos ou não. Porém, não se pode pensar que as 

palavras não são usadas com alguma finalidade dentro do discurso, afinal, elas já possuem 

determinado sentido dentro da língua. Conforme seus usos se tornam recorrentes em certas 

conjunturas, as palavras “tendem a adquirir o estatuto de signos de pertencimento” 

(MAINGUENEAU, 2008, p. 81), assim, os enunciadores do discurso ao qual determinados 

semas já estão filiados, serão levados a utilizá-los, reforçando assim sua posição no campo 

discursivo. 

 O tema é colocado como “„aquilo de que um discurso trata‟, em qualquer nível 

que seja” (MAINGUENEAU, 2008, p. 81). Maingueneau afirma que, assim como o que 

acontece em relação ao vocabulário, é importante compreender como são construídos os 

tratamentos semânticos que constituem os temas. Nas palavras de Michel Pêcheux, citado 

pelo linguista:  

Uma palavra, uma expressão ou uma proposição não têm um sentido que 

lhes seria próprio, como se estivesse preso a sua literalidade. Ao contrário, 

seu sentido se constitui em cada formação discursiva, nas relações que tais 

palavras, expressões ou proposições mantêm com outras palavras, 

expressões ou proposições da mesma formação discursiva. (PÊCHEUX, 

1975, p. 145 apud MAINGUENEAU, 2008, p. 82) 
 

Portanto, nenhum tema é considerado original, está em outros discursos e também 

naqueles que se posicionam contrários a ele, pois os discursos que são adversários 

compartilham de determinados pressupostos que permitem que se oponham dentro de um 

mesmo campo discursivo, mas a construção dos sistemas semânticos e de restrições será feita 

de maneira diferente, eventualmente oposta; portanto, os temas são construídos de maneiras 

divergentes. 

Dos temas já postos nascem os temas impostos, que convergem no sistema de 

restrições do seu “fundador” quando são compatíveis, e que não convergem, mas estão 

interligados por meio do discurso em que se inscrevem, no caso dos temas impostos 

incompatíveis. Existem também os temas específicos, que estão em convergência com o tema 

principal, são próprios do discurso.   
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 O estatuto do enunciador e do destinatário – estas categorias supõem que se delega 

uma determinada posição ao que enuncia, que a deve ocupar para que aquilo que é dito seja 

legitimado junto ao destinatário. Maingueneau exemplifica: 

No discurso humanista devoto, por exemplo, o enunciador se considera 

integrado a uma “Ordem”: é membro de uma comunidade religiosa 

reconhecida, bispo, mestre-escola ... e dirige-se a destinatários também 

inscritos em “Ordens” socialmente bem caracterizadas (enquanto pais de 

família, magistrados, donas de casa etc....) (MAINGUENEAU, 2008, p. 87). 
 

Logo, é importante observar em que posição social e institucional estão colocados os 

sujeitos para compreender como vão ser construídos os sentidos do dizer e como eles farão 

sentido em determinada conjuntura. 

 A dêixis enunciativa está relacionada ao espaço e ao tempo em que determinado 

discurso se coloca, o significado da enunciação está estritamente ligado à conjuntura 

espaciotemporal em que ela se coloca. A dêixis, em sua modalidade espacial e temporal, tem 

o poder de delimitar a cena de fala e a cronologia que se constroem para que o discurso possa 

autorizar a enunciação. Sobre isso, desenvolvemos neste trabalho, breves análises que tratam 

das cenas da enunciação, tal como propõe o autor, para observar a textualização 

multisemiótica que constitui nosso corpus. 

 O modo de enunciação está ligado a como o enunciador profere um discurso, que 

recursos mobilizará para legitimar o seu dizer. É importante compreender a relação entre o 

enunciador e o destinatário e os aspectos que os envolvem, levando em consideração a 

oralidade, o tom (corporalidade e caráter do enunciador), a voz e o ritmo da fala, além do 

comportamento do próprio corpo: 

Se, segundo a expressão de Michel de Certeau, “cada sociedade tem seu 

corpo”, delimitado por múltiplas codificações, cada discurso também tem o 

seu: corpo textual que jamais se dá a ver, mas está presente por toda parte, 

disseminado em todos os planos discursivos. (MAINGUENEAU, 2008, p. 

92) 
 

O autor ainda ressalta a importância de se observar que em todo texto incide uma voz, 

“através de seus enunciados, o discurso produz um espaço onde desdobra uma “voz” que lhe é 

própria. Não se trata de fazer um texto mudo falar, mas de circunscrever as particularidades 

da voz que sua semântica impõe” (MAINGUENEAU, 2008, p. 91). Logo, só se pode crer em 

determinado discurso ou tomá-lo para si, se existir a percepção de que ele está filiado a um 

outro discurso já colocado previamente, o que tem a ver com a memória discursiva, conforme 

abordado acima. O sujeito pode incorporar-se do corpo textual proposto por um discurso, 
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assim habitando seus postulados e legitimidade e tomando sua posição quando em relação 

com um outro. Portanto, o destinatário acaba por determinar o modo de agir e de dizer do 

enunciador, “ele acende uma „maneira de ser‟ através de uma „maneira de dizer‟” 

(MAINGUENEAU, 2008, p. 94).  

 O modo de coesão está em relação com a interdiscursividade, constitui-se na relação 

de como o discurso é retomado e como constrói sua própria rede de remissões. Assim, 

também determina uma maneira de argumentar, de desencadear seus temas, construir 

capítulos, etc. Dessa forma, poderemos observar que cada discurso se filia também a alguns 

semas e expedientes de articulação que se mostram recorrentes. 

Contudo, Maingueneau expõe a importância de observarmos a semântica global como 

um todo, um conjunto de planos discursivos indissociável, mesmo que construídos de 

maneiras distintas, que são responsáveis por constituir o próprio discurso. E é a apreensão da 

dinâmica desses planos que constitui a competência discursiva, conforme veremos.  

 

2.4 Competência discursiva 

 

No capítulo 2 do livro Gênese dos discursos [1984] (2008), Dominique Maingueneau 

propõe entendermos que nessa constituição interdiscursiva dos discursos, opera uma 

competência discursiva, isto é, ela decorre da noção do primado do interdiscurso, proposto no 

capítulo anterior da mesma obra, e se relaciona estritamente com as construções feitas a partir 

da relação língua/história, portanto afasta-se do conceito proposto por Chomsky, que 

relaciona a competência aos conhecimentos indutivos do indivíduo para com sua língua na 

interpretação de sentenças gramaticais. 

Ao longo das explicações que dá, Maingueneau propõe que o sujeito deve reconhecer os 

processos que estão relacionados ao discurso, não o encarando como um produto final. Para 

tanto, exige-se essa competência capaz de reconhecer e interpretar as formações discursivas a 

que um discurso se filia. Se o indivíduo não for capaz de reconhecer o todo do discurso, 

inclusive suas estruturas, não será capaz de reproduzi-lo ou filiar-se a ele, já que não 

compartilha da competência necessária para realizá-lo. Isso também está relacionado a ser ou 

não o enunciador de um discurso, pois Maingueneau encara-o como um sujeito que pode 

reconhecer enunciados como bem formados, isto é, que pertencem a sua própria formação 

discursiva e “a partir delas, poder produzir um número indefinido de novos enunciados” 
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(MAINGUENEAU, 2008, p. 54), nisto estão as dimensões da competência discursiva de um 

indivíduo constituído como tal ao se pôr como sujeito de discurso.  

Considerando que a competência discursiva está unicamente relacionada aos fatos 

discursivos, não podemos compreendê-la como uma crença, portanto um sujeito pode supor 

que pertence a determinada formação dada sua competência quando, de fato, sua situação de 

fala não coincide com sua crença, justamente pelo indivíduo desconhecer como funciona a 

heterogeneidade que produz efeito de homogeneidade identitária de um discurso. Sobre as 

formações discursivas relacionadas aos discursos, Courtine explica:  

O fechamento de uma formação discursiva é fundamentalmente instável; ele 

não consiste de um limite traçado uma vez por todas, que separa um interior 

e um exterior, mas inscreve-se entre diversas formações discursivas como 

uma fronteira que se desloca em função dos objetivos visados pela luta 

ideológica. (COURTINE, 1981 apud MAINGUENEAU, 2008, p. 60) 

 

A citação acima reforça a ideia de que é necessário compreender como se dá a 

heterogeneidade do discurso para que ele seja compreendido como um todo, já que as 

formações discursivas estão em constante movimento e se colocam na fronteira de si mesmas 

e de seus objetivos nos campos discursivos em que podemos, como analistas, recortar espaços 

de observação, conforme se definiu o interdiscurso acima. 

Ainda é importante compreender que a competência discursiva se coloca como peça 

fundamental da relação entre o discurso e da própria “capacidade dos Sujeitos de interpretar e 

de produzir enunciados que dele decorram” (MAINGUENEAU, 2008, p. 52), portanto, se o 

indivíduo não for preparado, a partir de discursos colocados historicamente pela sociedade em 

que vive, não poderá compartilhar dessa capacidade de interpretação e produção. Segundo 

nossa hipótese de trabalho, se os indivíduos forem cercados de silêncio e metáforas, também 

percebemos que pode existir uma “falha” na formação da competência, pois os discursos não 

soarão da maneira devida para serem compreendidos em seu funcionamento, isto é, os vários 

planos que produzem a semântica global definidora de um discurso supõem expedientes 

formais e memórias que devem ser mobilizados. Supõe, portanto, aspectos elencados nas 

categorias acima apresentadas e sua relação com a variedade de semioses em que se 

inscrevem. 
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2.5 Prática discursiva 

Um fator importante para compreender o discurso como prática discursiva é 

considerarmos as comunidades discursivas, que são responsáveis por produzir e difundir os 

discursos, como aponta Maingueneau. O discurso está em relação de dependência com as 

comunidades, não se dá por si só. Já que produzem e difundem discursos, as comunidades 

também podem nascer através dessas práticas, ao entrar em contato com um novo discurso 

que lhe soa como identitário. Esse conceito passa a integrar então as práticas, costumes, redes 

de circulação, que são parte fundamental da vida social e também textual dos sujeitos. 

 A maior importância da comunidade discursiva está em delimitar grupos que só 

podem existir através e na enunciação dos mesmos textos que produzem e colocam em 

circulação. Existe uma dependência entre aquilo que será produzido discursivamente e o 

modo como o grupo está disposto. Considerando o conceito de condições de produção, 

podemos pensar que existe sempre um contexto social no qual o discurso é criado, esse 

contexto o envolve e, portanto, o que vai além do verbal interfere diretamente no que é dito, 

não é apenas a causa que motiva o discurso e é, sim, constituinte dele, necessário para sua 

organização semântica. Como propõem Charaudeau e Maingueneau no Dicionário da análise 

do discurso, 2004, “os modos de organização dos homens e de seus discursos são 

indissociáveis das instituições que as fazem emergirem e que as mantêm”, p. 108, definição 

de Dominique Maingueneau. 

A multiplicidade encontrada dentro das comunidades discursivas está ligada à vivência 

em sociedade do ser humano, ou seja, dispõe de uma infinidade de “categorias”, que estão 

relacionadas necessariamente à diversidade de filiações discursivas, à singularidade do 

indivíduo. Por exemplo, podem corresponder às filiações, a quadros econômicos, à produção 

de valor, a veículos midiáticos, a atividades acadêmicas, entre outros. 

As formações ideológicas (FI) são a base do pensamento que individualiza, na medida 

em que são elas que orientam os dizeres, o que pode ou deve ser dito, logo, a própria 

formação discursiva. Foucault, (2004), coloca o discurso como um conjunto de enunciados 

que fazem parte da mesma formação discursiva (FD), sendo uma soma de regras que, 

determinadas em um tempo e um espaço, definem quais serão as condições de exercício do 

mesmo enquanto função enunciativa. Ao pensarmos nas condições de produção de um 
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discurso, somos levados a compreender que em sua base existe uma dimensão simbólica em 

conjunto com uma dimensão histórica, que são formadas pelas relações entre os sujeitos e 

esses sujeitos trabalham “seus” posicionamentos através e por elas. Assim, são provocadas 

alterações e movimentações nos sentidos. 

A FD responde a um certo controle que reside nela mesma, que tem o papel de 

gerenciar a interação entre aquilo que pertence (interno) e aquilo que não pertence (externo) a 

ela. No espaço de circulação entre duas ou mais FDs dá-se a produção do sentido, pois todo 

procedimento discursivo se dá através de correspondências dialógicas entre classes, que 

geralmente compartilham elementos que se contrapõe.   

Quando o sujeito se torna membro de uma comunidade discursiva, é instado a 

exteriorizar seu posicionamento através do uso da palavra. Como propõe Charaudeau no 

Dicionário de análise do discurso, existem três tipos de posicionamento, sendo: 

(1) colocar-se em uma posição enunciativa de neutralidade quanto à opinião 

que exprime, “posição que o levará a apagar, em seu modo de argumentação, 

qualquer traço de julgamento e de avaliação pessoal, seja para explicitar as 

causa de um fato, seja para demonstrar uma tese; (2) colocar-se em uma 

posição de engajamento, “o que conduzirá o sujeito, contrariamente ao caso 

precedente, a optar (de maneira mais ou menos consciente) por uma tomada 

de posição na escolha dos argumentos ou na escolha das palavras, ou por 

uma modalização avaliativa associada a seu discurso”, o que produzirá um 

discurso de convicção destinado a ser partilhado pelo interlocutor; (3) 

colocar-se numa posição de distanciamento que o levará a tomar a atitude 

fria do especialista que analisa sem paixão, como faria um expert. 

(CHARAUDEAU, P.; MAINGUENEAU, D., 2004, p. 143) 

A posição será tomada a partir do reconhecimento próprio do sujeito com a FD em que 

está inscrito. Quanto maior for a identificação, mais engajamento terá o discurso que será 

proferido. Através das projeções e reproduções feitas da FD no interdiscurso é que o sujeito 

enunciador irá se apropriar dessa formação e produzirá a ideia de envolvimento e 

compromisso com a mesma. Já quando é assumida uma posição mais ligada à neutralidade, o 

sujeito abrirá espaço para a persuasão por outras formações discursivas que o rodeiam, através 

da discussão, por exemplo, e isso indicará que existem posições diferentes de sujeito dentro 

de uma mesma formação, o que está ligado à projeção do ethos de quem fala. 

A teoria do ethos não será abordada em detalhe neste trabalho, mas aqui será 

considerada segundo a análise do discurso de teoria francesa de acordo com os estudos 

desenvolvidos por Dominique Maingueneau, como a imagem do enunciador que é criada no 
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momento da enunciação através de discursos proferidos por meio oral ou escrito, em linhas 

gerais. Isso está ligado também às noções de imaginário, já que quem fala deve pressupor de 

qual lugar fala e, assim, qual será a relação construída com aquele a quem fala. Para o 

entendimento dessas imagens, é necessário que consideremos também os estereótipos que 

envolvem os falantes. 

2.6 Prática intersemiótica 

Compreendemos que também é de grande importância que seja considerado o caráter 

intersemiótico das narrativas fílmicas que entendemos aqui como textualizações de discursos, 

pois: 

Limitar o universo discursivo unicamente aos objetos linguísticos constitui 

sem dúvida alguma um meio de precaver-se contra os riscos inerentes a 

qualquer tentativa “intesemiótica”, mas apresenta o inconveniente de nos 

deixar muito aquém daquilo que todo mundo sempre soube, a saber, que os 

diversos suportes semióticos não são independentes uns dos outros, estando 

submetidos às mesmas escanções históricas, às mesmas restrições temáticas 

etc.... (MAINGUENEAU, 2008, p. 137-138) 

Ou seja, assim como no conceito de semântica global, em que são propostos planos de 

estudo que mantêm uma relação indissociável entre si, aqui também é proposto que 

analisemos os discursos como uma prática que vai além do dizer, relaciona-se à maneira como 

ele será apresentado e por meio de quais instrumentos ou dispositivos enunciativos. O texto – 

“capacidade comum de ser investido por um mesmo sistema semântico” (MAINGUENEAU, 

2008, p. 139) – pode ser atualizado de diversas maneiras, delimitando-se, assim, uma 

coexistência entre os elementos que o constituem como discurso, é o caso, por exemplo, da 

relação entre literatura e pintura. Para analisarmos como é construída a relação de um discurso 

com o que se coloca a partir dele, seja por meio da música, da pintura, da literatura, etc., 

Maingueneau propõe que analisemos os critérios que fazem a análise ser pertinente, utiliza, 

para tanto, exemplos de duas pinturas procurando relatar as relações entre o modo como são 

produzidas e o discurso que as “funda” (ou fundamenta).  

 

2.7 Cenas da enunciação 

Maingueneau propõe em Novas tendências em análise do discurso, 1997, que o discurso 

deva ser rearticulado a partir de sua suposta cena de enunciação e que a partir disso o caráter 
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institucional da atividade discursiva seja aprofundado, o que acaba por estabelecer uma certa 

ruptura, ao mesmo tempo que um ponto de encontro, entre análise do discurso e as correntes 

pragmáticas, a partir da seguinte ideia:  

Em geral, e isto desde seu início, a AD prefere formular as instâncias da 

enunciação em termos de “lugares”, visando a enfatizar a preeminência e a 

preexistência da topografia social sobre falantes que aí vêm se inscrever [...] 

Trata-se, segundo o preceito de M. Foucault, de “determinar qual é a posição 

que pode e deve ocupar cada indivíduo para dela ser o sujeito” [...] essa 

instância de subjetividade enunciativa possui duas faces: por um lado, ela 

constitui o sujeito em sujeito de seu discurso. Por outro, ela o assujeita [...] 

submete o enunciador a suas regras (MAINGUENEAU, 1997, p. 33). 

Ou seja, há sujeitos assujeitados mas entendemos que em situação de trabalho, 

manobrando nas injunções. Com base nisso, para considerarmos os apontamentos sobre as 

cenas de enunciação, devemos primeiramente esclarecer que os objetos aqui estudados são 

longas-metragens que de certo modo documentam uma conjuntura de vida social, mas não são 

documentários, portanto, se são um gênero ficcional. Como, aqui, iremos analisar os filmes 

como um todo, e não apenas uma de suas camadas isolada, é necessário observarmos os 

elementos do sistema semiótico em conjunto com a semiose verbal, como são articulados os 

textos dentro das cenas (falas em determinado cenário – que se organiza em determinada 

linguagem, ou que faz soar algo na maneira como está disposto –, textos de cartazes, 

pichações, panfletos, etc. e a interação dos personagens com eles) e como estão colocados os 

elementos não-verbais, relacionados a música, imagens, disposição de cenário, sons, entre 

outros. Tudo aquilo que diz respeito à edição e à produção do filme não deve ser deixado de 

lado, igualmente, pois o modo como são construídos os personagens, o roteiro e o desenrolar 

da história, enquadramento (planos e ângulos), iluminação, entre todos os itens e 

procedimentos que estão implicados na dimensão técnica de montagem do filme, também 

produzem linguagem e efeitos, convocando como interlocutores quem a eles assiste. 

No entanto, apesar de os filmes não serem classificados como documentário, têm a 

responsabilidade de garantir veracidade junto ao espectador, já que documentam 

explicitamente determinada conjuntura histórica e, supõe-se, portanto, não perdem o 

compromisso com uma realidade, como será exposto à frente. Mas, como analistas do 

discurso, não podemos ignorar o fato de que são construídos através da perspectiva dos 

diretores, portanto, sua perspectiva enunciativa está completamente inserida na produção da 

obra. Aqui deve-se considerar, então, que o filme é produzido a partir de uma forma de querer 
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dizer de alguém (o diretor, com toda a complexa equipe que ele coordena ou supervisiona) e 

que para “convencer” o espectador a “aceitar” aquilo que lhe é apresentado, utiliza-se de 

determinados artifícios, tais como os citados acima, fazendo com que eles se complementem e 

assim criem uma linguagem convincente, isto é, a que se queira aderir.  

Maingueneau propõe – a partir da hipótese de que o discurso não é apenas a junção de 

signos e que na verdade, segue uma trilha deixada por outros discursos (interdiscurso) – que 

os textos pertencentes a determinados discursos são desdobrados em cenas constitutivas da 

enunciação, e seguem o que é proposto em cada uma delas: cena englobante, cena genérica e 

cenografia.  

A cena englobante está relacionada ao “tipo” do discurso, sua função social define o 

curso que se deve seguir, que é definido e reconhecido pela sociedade. Como já estão postos 

em meio social, os textos devem ser rapidamente reconhecidos pelos indivíduos que entram 

em contato com eles. Mas os papeis e rituais desempenhados pelo gênero são reconhecidos 

somente através da cena genérica, que está inserida em um contexto próprio, estabelece uma 

posição particular com o tempo e o espaço, leva-se em consideração seu suporte material e 

sua finalidade. A cena genérica acaba tornando-se de extrema importância para a interação do 

co-enunciador com o discurso, já que as recorrências dos elementos do gênero viabilizam o 

entendimento de quem o recebe. Se não houvesse recorrência, poderíamos pensar que iria se 

criar um novo gênero a cada nova interação. 

Como explica o autor em Discurso Literário (2006), essas duas cenas definem um 

quadro cênico que faz com que o discurso siga determinadas regularidades, relacionadas ao 

gênero e às conformidades do mesmo, à tipologia socialmente estabelecida em regimes mais 

amplos, considerados estáveis. Essa estabilidade se dá através dos moldes e funções sociais, 

então, o quadro é definido através da sociedade e da história, já que pode transformar sua 

forma de apresentação e de concepção conforme o passar do tempo e as modificações do 

espaço. A relação discurso/sociedade é importante para que os textos sejam compreendidos e 

prontamente identificados por quem os recebe, e essa identificação só se dá porque a 

sociedade assim o define. Importa que os moldes de um discurso também podem mudar de 

acordo com as mudanças do meio social, portanto, a interpretação só é possível a partir de 

uma cultura e um espaço temporal em que ela se desenvolve, de que ela se alimenta. O gênero 

também é importante para definir os papeis sociais dos sujeitos inseridos no mesmo.  
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Na textualização de um discurso, existe também a cenografia, que não segue 

necessariamente os padrões esperados ou impostos pelo gênero. Nela, o discurso estabelece 

uma forma de enunciação própria que o legitima. A cenografia acaba por estabelecer também 

uma oposição em si, através de si, já que ao mesmo tempo define de onde o discurso nasce e 

como ele irá se comportar, ser mostrado a quem o recebe: 

uma vez que é ao mesmo tempo fonte do discurso e aquilo que ele engendra; 

ela legitima um enunciado que, por sua vez, deve legitimá-la estabelecendo 

que essa cenografia onde nasce a fala é precisamente a cenografia exigida 

para enunciar como convém. (MAINGUENEAU, 2001, p.87-88) 

Ou seja, pode querer dizer e estar relacionado aos elementos que estão completamente dentro 

do discurso de origem e ser mostrado de forma distinta da que é esperada, através do léxico, 

dos temas, das imagens, etc. Existem gêneros que demandam cenografias mais estabelecidas e 

alterá-las iria contra a função social que exercem, como é o caso de uma ata, uma carta 

administrativa, uma bula de medicamento, entre outros. Espera-se que sigam determinado 

padrão para que sejam satisfatórias e aceitas no meio social, até mesmo recebidas como tal, 

portanto, não é prudente que se apresentem de outra maneira, sua forma já foi determinada 

pelos indivíduos da sociedade e não é cabível, a princípio, que se alterem, sob pena de 

perderem legitimidade. Por outro lado, existem também os gêneros passíveis de alteração em 

seu modo de se apresentar, que, em tese, devem seguir algum tipo de padrão relacionado às 

cenas anteriormente citadas, mas podem ser alterados quanto a sua forma de apresentação, a 

cenografia. É o caso, por exemplo, das publicidades, dos discursos políticos e discurso 

literário, alguns romances são narrados através de cartas, etc., ou seja, se apresentam de 

maneiras que podem ser consideradas inusitadas como forma de entreter e chamar a atenção, 

geralmente de modo que incite o imaginário de quem os recebe.  

Um elemento de extrema importância que dá sustentação à cenografia é a cena 

validada, que reúne aspectos que fazem parte de uma memória coletiva, evocando essa 

memória a fim de validar o discurso. Está completamente ligada aos estereótipos, pois o 

sujeito já está preparado para receber determinada posição do gênero e usa de suas 

experiências cotidianas para fazer as analogias que julga necessárias e, assim, validar a cena, 

legitimando a cenografia a partir do acionamento da memória. Aqui, percebemos que há uma 

clara relação com o interdiscurso da maneira como foi anteriormente citado, já que a análise 
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do discurso visa buscar o que está posto em memória discursiva para ser validado na 

discursivização. 

Na cenografia também estão conjugados os conceitos de cronografia (um momento 

determinado) e topografia (um lugar determinado), no entanto, ambos considerados 

ideológicos e não estritamente cronológicos ou estritamente geográficos. A figura do 

enunciador e de co-enunciadores, como expõe Maingueneau, supõem que existam os lugares 

e momentos de fala.  

Para que um discurso seja validado, é importante, ainda, que exista uma instituição 

fiadora do mesmo, que o legitime e garanta credibilidade. Ao textualizar um discurso, são 

assumidos lugares de fala que serão apresentados e aceitos (ou não) no processo de interação 

da vida social entre co-enunciadores, se e quando quem diz o que diz é considerado apto para 

dizê-lo. Todo discurso está inserido em sua própria topografia e cronografia, que são 

reafirmadas pelos elementos presentes em seu interior. O tempo e o espaço em que se 

desdobra uma textualização são de extrema importância para que seja atribuída a 

credibilidade ao discurso, só assim podemos acreditar em discursos como “confiáveis” ou 

não: examinando a conjuntura em que é dado. Logo, a cenografia é quem define as posições 

de enunciador e co-enunciador no discurso e como serão utilizados os artifícios de topografia 

e cronologia para ensejar ação e aceitação que se textualiza. 

2.8 Discurso político 

Buscando dar continuidade à linha de raciocínio aqui desenvolvida, recorremos a 

Patrick Charaudeau, (2008), que pontua alguns conceitos relevantes para uma definição 

preliminar de discurso político. Considerando os princípios colocados pelo autor, é cabível 

observar alguns que se relacionam diretamente à definição dos filmes eleitos como objeto de 

estudo como discurso político, isto é, considerando que a cena englobante dos materiais em 

análise é fundamentalmente o discurso político.  

Primeiramente, deve-se destacar o fato de que as narrativas que serão analisadas se 

passam em épocas em que se vivia uma ditadura militar, ou seja, o cenário político é 

extremamente relevante para ser feita a análise. Neste trabalho serão analisados os fatores 

presentes nos filmes considerados essenciais principalmente no que se relaciona à linguagem 

resultando em uma ação ou percepção dos personagens. O autor afirma, em perspectiva 
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discursiva, que a linguagem depende da ação, assim como a ação depende da linguagem, 

estão em “relação de interdependência recíproca e não simétrica” (CHARAUDEAU, 2008, p. 

16), já que não há maneiras de uma ação ser exteriorizada para uma comunidade se não 

através da linguagem, mesmo que não verbal. 

Além disso, cabe ressaltar que os atos de linguagem dependem de um outro sujeito, já que 

se diz a alguém, portanto é necessário que quem fala pense em quem se define como seu 

interlocutor. Aí se dá o princípio de alteridade, pois se não for pensado o outro, não existe a 

consciência de si e do que é cabível em determinada situação. Seguindo o raciocínio teórico 

delineado por Charaudeau, pontua-se também o princípio de influência, já que o que fala 

pretende convencer o outro, ou ao menos repassar um pensamento à frente, se esse outro já 

tiver sua própria concepção em relação ao que é dito. O grau de influência que um sujeito terá 

sobre o outro se relaciona a um princípio de regulação, que é responsável por auxiliar os 

envolvidos a gerenciar a ação que um pensamento terá em relação a algum outro que já reside 

no sujeito. Esses princípios são os responsáveis por coordenar os quadros de ação entre os 

discursos. 

As ações políticas necessariamente se relacionam à vivência social de cada indivíduo. 

Quando vivemos em uma sociedade governada por meio de uma democracia, é certo que o 

cidadão irá escolher seus representantes a partir de pautas que julga benéficas para si e para 

seu meio, tornando-se responsável pelas suas escolhas e as consequências que ela acarretará. 

O representante que será escolhido pelos meios selecionados deve prestar contas ao menos à 

comunidade jurídica e burocrática a que pertence, quando não eleito pelo povo, como no caso 

de uma ditadura. Já no caso de eleição democrática, deve também prestar contas aos eleitores 

que decidiram por colocá-lo em determinada posição. Assim, é de clara importância a 

discussão entre as instâncias, já que a instância política deve sempre buscar realizar aquilo 

que é desejado da instância cidadã. Para convencer o indivíduo de que suas decisões são as 

mais adequadas para determinados cenários políticos, econômicos, sociais, etc., é certo que a 

instância política usará recursos relacionados à persuasão, organizando seu argumentário 

através da paixão e da razão, como coloca Charaudeau. Mesmo que o governo seja autoritário 

e não eleito democraticamente, pode ser que os cidadãos, ao não se sentirem representados, 

reivindiquem mudanças, portanto, afetem o governo não só do governante em seu maior 

posto, mas inclusive dos que se encarregam de relações mais diretas com o povo. 
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 Considerando esse modo como as instâncias e as vivências se relacionam para que seja 

construída a governança de um Estado, é importante dizer que o povo age de acordo com seus 

valores e princípios adquiridos através das experiências individuais de cada um. Logo, a partir 

do contato com o outro, podem se constituir grupos que concordam ou discordam em pontos e 

que pretendem reivindicar ações do governo baseadas em suas posições, e assim nascem 

novos posicionamentos políticos. Aí está também a possibilidade do populismo, quando os 

governantes buscam assemelhar sua postura com as que eles entendem como características 

daqueles cuja aprovação desejam obter. 

 Charaudeau põe em relevo a importância de o governo agir por meio não só de ações 

que sejam positivas para o povo e que atendam a suas demandas, mas também por meio da 

palavra, já que toda ação requer o uso de palavras para acontecer. Os espaços de discussão 

refletem o que deve ser feito por meio do órgão responsável, e isso só pode acontecer através 

do que é dito e discutido. É claro também que não se pode criar nenhum vínculo político sem 

que haja alguma forma de persuasão, que é claramente articulada através de palavras que 

condizem com ações, para que o indivíduo passe a acreditar no que é dito e passado à frente, 

ou seja, “a política não pode agir sem a palavra” (CHARAUDEAU, 2008, p. 21). Ao mesmo 

tempo, a instância política deve saber como fazer uso do léxico devido à carga de 

responsabilidade que um discurso pode trazer, pois uma vez falado, espera-se que o dito seja 

cumprido ou, ao menos, verdadeiro. A ação irá ser manifesta através de semas ligados a 

decisões, enquanto a discussão se dará através de palavras que procuram persuadir o 

interlocutor.  

O autor aponta que toda fala política também consolida um fato social, já que qualquer 

posicionamento sobre determinado acontecimento político, social, histórico, etc., irá ser dito 

através de determinada ideologia e crença a respeito do assunto, portanto, pode levar o outro a 

ser persuadido por aquilo que é passado. As promessas feitas por políticos, por exemplo, são 

responsáveis por suscitar esperança no povo, e as ações feitas pelos mesmos são realizadas a 

partir de falas e decretos, ou seja, através do uso da linguagem que acaba por se desencadear 

em um fato social, entendido aqui como a maneira como o sujeito irá se posicionar, sentir, 

pensar e agir frente ao que está exterior a ele e é aplicável à sociedade, e como esse sujeito irá 

ser influenciado a partir dos pontos de vista que lhe são oferecidos no meio em que vive. 
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Charaudeau diz que “não poderia haver ação política se não houvesse discurso que a 

motivasse e lhe conferisse sentido” (CHARAUDEAU, 2008, p. 39). 

Ao tratar dos lugares onde é fabricado o discurso político, Charaudeau pontua que 

todo enunciado pode ter um sentido político dependendo da situação em que se encontra. 

Então, o discurso torna-se político quando se dá em uma ocasião em que o permita ser, ele é 

politizado pela conjuntura em que é dado. Portanto, podemos entender os filmes que serão 

aqui estudados como discursos políticos, já que discursivizam sobre cenários políticos, logo, 

documentam, em um dado momento (os anos 2000), aquilo que era vivido e assim seus 

enunciados se encontram inseridos em conjunturas que os politizam, no caso, as ditaduras no 

Cone Sul no período já mencionado. É importante observar que a produção de sentido se dará 

a partir da interação entre as instâncias, sendo políticas ou não. A partir da relação que se cria 

entre as identidades de quem fala/discute os acontecimentos, é possível que se criem sentidos. 

Nas palavras do autor, “A produção do sentido é, uma vez mais, uma relação de interação, 

portanto, segundo os modos de interação e a identidade dos participantes implicados que se 

elabora o pensamento político” (CHARAUDEAU, 2008, p. 40).   

O discurso político desdobra-se, assim, entre opinião e verdade. A construção da 

opinião é feita através da dialética e resulta em um julgamento reflexivo, ou seja, o sujeito 

refletirá sobre o que lhe é dito e a partir disso poderá construir o sentido e opinião própria, não 

livre de influências pela opinião do outro. Aí é dado também o conceito de verdade, que se 

relaciona com a ação e o ato de decisão do sujeito, que provavelmente irá agir, pensar e sentir, 

por intermédio de um pensamento ligado à persuasão daquele que o fala ou não, se já houver 

uma opinião diferente daquilo que é discutido pelo outro.  

Interessa-nos perceber também que, por meio das opiniões, são construídas as relações 

de entendimento entre grupos, pois os membros definem um espaço em comum em que se 

coloca não só o pensamento, mas também a ação dos integrantes: 

Essa norma partilhada constitui a mediação social na qual se encontram os 

valores transcendentais que, ao mesmo tempo, fundam o julgamento e a 

ação, e que são construídos e transportados por um discurso que os faz 

circular na comunidade, construindo seu cimento identitário. 

(CHARAUDEAU, 2008, p. 45) 

Assim se organizam os grupos militantes, por exemplo, os que operavam na época 

dessas ditaduras e os que operam hoje, não sempre com o mesmo pensamento, opinião e 
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verdade sobre determinadas situações e posições, mas, ainda assim, conversam entre si no que 

diz respeito às ideologias a serem seguidas e às quais os indivíduos irão se filiar em cada um 

dos grupos. É fundamental considerarmos que os discursos das ideias só se constroem 

mediante as posições discursivas e ações geradas por quem está na gestão do poder. 

Capítulo 3 

Corpus  

Como comentado brevemente na introdução, este trabalho tem como objetivo delinear 

uma semântica global relacionada ao desaparecimento sistemático que caracterizou o período 

em tela, levando em consideração os pontos acima colocados, de modo a observar como se 

constitui uma competência discursiva. Para isso, foram selecionados três filmes (O ano em 

que meus pais saíram de férias, de 2006, Machuca, de 2004 e Kamchatka, de 2002) que são 

ambientados na conjuntura de ditadura militar da segunda metade do século XX nos três 

países, respectivamente Brasil, Chile e Argentina. Os três focam sua narrativa na história de 

meninos entre 10 e 12 anos que vivem sem compreender a totalidade do mundo em que estão, 

pois não têm explicações satisfatórias daquilo que está acontecendo onde vivem. 

Nos filmes selecionados, será observado como é construído o relacionamento dos pais 

com seus filhos, ou dos adultos com as crianças, a partir dos enunciados que sustentam as 

cenas que mostram a vida que os militantes levavam, de fuga e reclusão, nas quais se procura 

esconder muitas coisas das crianças, consideradas incapazes de compreender os 

acontecimentos ao mesmo tempo que estão ansiosas para entendê-los. 

Os três longas em análise aqui serão considerados dramas ficcionais com traços que 

retratam realidades vividas, logo, também podem ser considerados, em termos discursivos, 

filmes biográficos, pois, apesar de os personagens não terem sido reais, a situação em que se 

encontram retrata uma época vivida nos países do Cone Sul. O gênero em que são colocados 

serve como estrutura, o que nos leva a entender que se encaixarão nos moldes pré-

determinados do mesmo. Aqui, pertencem ao gênero referido drama, portanto, apresentam 

características comuns da vida humana, tais como os conflitos não só rotineiros como 

sentimentais. 
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3.1 O ano em que meus pais saíram de férias 

Lançado em 2006, dirigido por Cao Hamburger e coproduzido por Fernando Meirelles 

e Daniel Filho, o filme O ano em que meus pais saíram de férias conta a história de Mauro, 

que tem 12 anos e dá início ao enredo, contando sobre uma de suas paixões, o futebol de 

botão, com base naquilo que seu pai lhe explicou sobre o funcionamento do jogo. Logo os 

pais do menino, sem muitas explicações, dizem que sairão de férias por um tempo, e que 

voltarão no início da Copa do Mundo. Após alguns telefonemas realizados pelos pais ainda na 

casa do protagonista, Mauro viaja com eles de Belo Horizonte a São Paulo, com o intuito de 

ficar na casa de seu avô enquanto seus pais “saem de férias”. A viagem se passa sem maiores 

problemas, a não ser o nervosismo do pai ao avistar um veículo repleto de militares à sua 

frente, indícios de que Bia e Daniel estão em fuga, provavelmente por serem militantes de 

esquerda. O avô do menino, Mótel, vem a falecer enquanto seu filho, a esposa e o neto estão a 

caminho de sua casa e estes não sabem do que se passou. Só ao chegar ao bairro do Bom 

Retiro e se dirigir à casa do avô, Mauro tem a infeliz surpresa de encontrar a casa trancada e 

vazia. Seus pais já viajaram e ele fica sozinho do lado de fora até que um vizinho, o judeu 

Sholomo, o encontra e, reticente, lhe oferece abrigo. Eles não compartilham costumes, não 

compreendem as mensagens recíprocas e assim Mauro vai descobrindo, aos poucos, sempre 

imerso no seu mundo de criança, o Brasil em que vive. Conforme os dias se sucedem, o 

menino começa a levantar hipóteses sobre algo estar se passando no país, ele presencia 

prisões, a ação dos militares nas ruas e provê esconderijo a um militante. Ao final do filme, 

sua mãe volta para buscá-lo, porém seu pai não, e ele vem a pensar que foi “exilado” e, de 

algum modo, constrói um sentido para o termo desconhecido. 

No decorrer dos 5 minutos iniciais do filme, já somos levados a perceber como é 

importante a interação do pai com o garoto, já que, logo na primeira cena, Mauro inicia sua 

fala com uma explicação sobre o futebol a partir dos ensinamentos do pai, expediente que será 

reiterado na narrativa fílmica: 

Mauro: Meu pai disse que no futebol todo mundo pode falhar. Menos o 

goleiro. Eles são jogadores diferentes, porque passam a vida ali, sozinhos, 

esperando o pior.  

Antes de Bia e Daniel começarem a viagem até São Paulo, ocorre uma interação que 

expõe a relação da criança com seus pais. Mauro pergunta a seu pai se a viagem será rápida, 
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pois ele não quer repetir de ano na escola e deseja que Daniel confirme sua expectativa. Após 

darem início à viagem e ouvir alguns comentários pelo rádio do carro, o garoto manifesta 

mais uma dúvida, agora sobre Tostão e Pelé, jogadores da seleção brasileira do ano de 1970.  

Mauro: Pai, por que o Tostão não pode jogar junto com o Pelé?  

A curiosidade do garoto por tudo aquilo que o rodeia logo fica patente quando, para 

além do futebol, interessa-se pelo modo como reagem seus pais quando passam pelo veículo 

governado por militares, Mauro apoia a cabeça na janela do carro e exclama “Olha!”, 

observando os oficiais enquanto seu pai expressa nervosismo, ultrapassando o veículo e 

seguindo viagem. Ainda continuam as referências aos conhecimentos passados pelos pais da 

criança enquanto ele continua seu pensamento sobre a seleção:  

Mauro: Enquanto todo mundo duvidava da seleção, meu pai tinha certeza 

que 1970 era o ano do Brasil na Copa do Mundo! Mas tava tudo tão 

esquisito que até eu comecei a duvidar... 

Neste trecho, podemos observar primeiramente como é importante a posição passada 

pelo pai para que Mauro compreenda os assuntos que o rodeiam – aqui, o futebol. Desde a 

primeira cena, onde o garoto passa ao telespectador a informação sobre o goleiro, depois 

passando pela pergunta sobre os jogadores e agora revelando o que seu pai acredita que irá 

acontecer com a seleção, percebemos que Mauro também se posiciona a partir do que seu pai 

coloca para ele, isso é confirmado pelo uso do “até” com valor de advérbio no enunciado, 

leva-nos a pensar que o menino acredita nas palavras do pai, porém, observando as condições 

em que o país está vivendo desde 1964, já consegue notar que existem coisas “esquisitas”, ou 

seja, que não se explicam ou não se encaixam em sua percepção. Já na porta da casa de seu 

avô, Mauro reforça que não deseja ficar e faz perguntas à sua mãe, não obtendo respostas, 

cenas que serão analisadas adiante. 

 Para proteger Mauro e a si do que pode acontecer se ele disser que os pais estão 

fugindo da ditadura, antes de sair Daniel reforça que estão saindo de férias, e diz para o 

menino não se esquecer disso. Observa-se o estranhamento do garoto ao entrar em um 

universo completamente desconhecido, o dos judeus, ao conhecer Shlomo e não compreender 

o que é dito por ele.  
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Mauro também se mantém em silêncio quando questionado sobre o paradeiro de seus 

pais. São dadas algumas “pistas”, pois um dos garotos com que convive no bairro pergunta se 

os pais dele estão “presos”, o outro afirma que “fugiram”. Ao ouvi-los, o protagonista se 

mostra pensativo e não esboça nenhum sinal de resposta à pergunta e à afirmação. Além desta 

cena, Mauro também se mostra pensativo e observador ao ouvir a conversa de alguns homens 

no bar falando sobre “comunismo” e “futebol”. Sobre “comunismo”, o garoto não se 

posiciona. Mas sobre a seleção, Mauro logo se manifesta, colocando as ideias de seu pai.  

Conforme os dias passam, Mauro não esquece de seus pais e principalmente de tudo 

aquilo que seu pai dizia e ensinava. Assim que a Copa do Mundo começa, Mauro se prepara e 

espera a chegada dos pais, que não aparecem. No decorrer do tempo, o garoto presencia 

finalmente a ação violenta dos militares, se depara com prisões e agressões. Conforme Mauro 

se relaciona com Ítalo, amigo dos seus pais que sabe do paradeiro dos mesmos, a ideia de que 

eles “estão de férias” é reforçada diversas vezes, até mesmo pela fala de Ítalo, que sugere que 

pensava ele também em “tirar férias”. O reencontro do protagonista com sua mãe é repleto de 

emoções, perguntas sem resposta novamente e o uso de metáforas. O final do filme é marcado 

pela dúvida de Mauro quanto ao “exílio”, que o menino relaciona à “ausência do pai”, que 

está, segundo sua mãe, “sempre atrasado”.  

 No ano em que se passa a história, 1970, a democracia já não existia há 14 anos no 

Brasil e viviam-se os chamados “anos de chumbo”, época que teve início em 1968 a partir da 

aprovação do Ato Institucional Nº 5 e seguiu até 1974, como comentado anteriormente. O 

período ficou conhecido assim porque o governo tentava esconder de todas as formas a 

realidade que muitas pessoas viviam, através de instrumentos que alienavam a população e 

por meio do “milagre econômico”, enquanto intensificava as formas de repressão, caça aos 

contrários ao regime e tortura. Daí a contraposição aos “anos dourados”, que aconteciam no 

mesmo período, mas quem os vivia eram as pessoas beneficiadas economicamente pelo 

governo, que viam sua vida melhorar financeiramente enquanto a inflação e a fome 

aumentavam descontroladamente não só no Brasil, mas em outros países que viviam o mesmo 

fenômeno. Os pontos negativos eram mascarados através de artimanhas usadas pelo governo 

ligada sobretudo às concessões ou à censura de veículos de comunicação e pelo enaltecimento 

das indústrias e tecnologias que surgiam nesse período.  
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Considerando o quadro político e a sinopse do filme, percebemos que, conforme as 

coisas fazem sentido para Mauro, a proteção dos pais por meio do menino só é realizada a 

partir de um ato de linguagem, quando seu pai lhe diz e reforça o tempo todo enquanto estão 

juntos que é para o menino dizer a qualquer um que “estão de férias”. Aqui, então, 

percebemos que existe uma ação (de proteção) que é realizada necessariamente através da 

linguagem, quando ele nega o fato de que seus pais estão desaparecidos, reforçando que os 

mesmos saíram de férias, um sintagma fundamental. Essa ação pode estar enquadrada nos 

princípios pontuados por Patrick Charaudeau para definição do discurso político, por se tratar, 

na realidade, de uma ação política. Estão em fuga e Mauro os protege, através das palavras, 

mesmo que o menino não entenda isso a princípio e só esteja seguindo as instruções de seus 

progenitores. É claro que não é só a ação de Mauro que é responsável por protegê-los, mas ela 

também é importante para mantê-los no anonimato, já que o garoto podia mobilizar diversos 

meios para buscar seus pais se não confiasse no que foi dito por eles. A ação por meio da 

linguagem não verbal também é expressa pela preocupação demonstrada no semblante e no 

modo de agir acelerado dos pais – aos 7min18s do filme, Bia, a mãe de Mauro, chega a chorar 

após o pai, Daniel, dizer que eles estão saindo de férias – e a cada vez que reforçam que estão 

de férias a seu filho, pois na confluência desses gestos ele vai entendendo melhor a dimensão 

da importância do ato de dizer o que lhe é designado.  

3.2 Kamchatka 

O filme argentino Kamchatka, foi dirigido por Marcelo Piñeyro e lançado em 2002. A 

história se passa no ano de 1976, com a ditadura já instaurada de forma extremamente 

repressiva na Argentina. Aqui o menino Harry, que muda seu nome seguindo a imposição de 

sua família em fuga, tem 10 anos e conta como foi ficar escondido com seu irmão e seus pais 

enquanto o regime os persegue. Harry deixa de frequentar a escola e passa a sentir falta de 

seus amigos e das formas de diversão que costumava ter. Conhece, por meio de um livro 

encontrado por acaso, a história do escapista Houdini, e então passa a admirá-lo e ver em seus 

atos um grande desafio, o que se torna sua maior forma de entretenimento no decurso dos dias 

de isolamento. Essa narrativa retrata a vida clandestina dos pais e das crianças, da perspectiva 

de Harry diante daquilo que ele vê, mas não compreende; seu entendimento se expande à 

medida que a história de Houdini se desenrola. Percebemos que existem diversas semelhanças 

entre as duas narrativas. A cena citada anteriormente, onde os pais de Mauro se deparam com 
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o veículo repleto de militares também se repete logo no início de Kamchatka, além de haver 

similaridades principalmente com o filme O ano em que meus pais saíram de férias, devido à 

maneira como os jogos são praticados pelos os pais com os meninos e os breves 

ensinamentos. Apesar de muitos semas não se mostrarem compreendidos e cristalizados para 

as crianças, toda a estrutura de compreensão fundamental da relação familiar e contextual vai 

produzindo sentidos nas relações que se estabelecem entre certos modos de dizer.  

Logo no início do filme já compreendemos a relação muito próxima de Harry com sua 

mãe, que vai buscá-lo na escola mais cedo e desperta a curiosidade do garoto sobre os planos 

do dia, perguntando diversas coisas à sua mãe, mas obtendo curtas respostas e explicações 

muito vagas sobre o que irá acontecer. Assim como Mauro no filme descrito anteriormente, 

Harry observa atentamente, também se mostrando muito curioso ao se deparar com uma 

escolta militar fazendo vistorias em uma das vias da cidade, enquanto sua mãe expressa um 

visível nervosismo, provocado pela situação em que se encontra. Já na casa dos amigos de 

seus pais, Harry observa atentamente sua mãe contando alguns ocorridos à sua amiga, 

expressa curiosidade mais uma vez, justamente por acreditar que estavam sendo dadas as 

explicações que ele pediu antes, ou pelo menos pistas de algumas das respostas. 

Enquanto constrói um diálogo com seu pai, Harry se mostra muito inocente, não tem 

ideia do que se passa a sua volta. Apesar de entender, ouvindo a conversa de sua mãe, o que 

aconteceu com um dos amigos dos pais que foi preso pelos militares, acredita que seu pai irá 

soltá-lo, pois ele é advogado. Pergunta, então, várias coisas sobre prisão, mas não obtém 

resposta de seu pai, que apenas o tranquiliza dizendo que não será preso, mas diz que a 

família irá se “afastar” até que “as coisas se acalmem”, assumindo que estão com problemas.  

Para explicar quais são as medidas de segurança que os meninos devem tomar se 

houver alguma invasão dos militares ao sítio em que estão “afastados”, o pai dos garotos lhes 

explica o que fazer a partir de associação com filmes, como se estivessem vivendo uma 

grande aventura, assim, aguçando a imaginação e a percepção dos dois. As perguntas aos pais 

ainda continuam presentes, mesmo que sem maiores explicações, pois todos foram inseridos 

em lugares completamente novos e desconhecidos. Logo, Harry acha um grande exemplo, o 

escapista Harry Houdini – talvez daí venha seu novo nome – que “consegue sair das situações 

mais difíceis”, segundo o garoto. Algumas instruções são dadas pelos pais, como não atender 

o telefone e não ligar para ninguém, não sem o questionamento dos meninos, que não 
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compreendem a razão de ficarem escondidos no sítio. Mas não há resposta, apenas aceitam a 

imposição. Por fim, são instruídos a mudar seus nomes, provavelmente para não serem 

reconhecidos por ninguém. Conforme o desenrolar da história, Harry e seu irmão vão 

captando algumas das expressões e palavras ditas por seus pais e dando a elas o significado 

que lhes parece plausível. Em determinado momento, o pai, agora chamado David, expõe que 

o governo deve “branquear os presos políticos”. O irmão de Harry o prende com uma corda 

em uma cadeira e em seguida pinta o rosto do garoto com uma tinta branca, alegando estar 

“branqueando o prisioneiro”. São postas muitas cobranças e ideias sem maiores explicações, o 

que acaba criando uma grande confusão para Harry e seu irmão. As mínimas explicações 

possíveis são dadas pela mãe, que não fala sobre a situação em que vivem e sim sobre o 

escapismo, arte com a qual Harry se encontra encantado. 

A relação íntima de Harry com seu pai também é observada pelo jogo TEG, um jogo 

de tabuleiro de estratégia, onde os adversários têm como objetivo conquistar ao menos 30 dos 

50 países que estão no jogo. Ao conquistá-los, o jogo termina. David e o menino têm o 

costume de jogar um contra o outro. Os gestos de proximidade entre a família ainda são 

mantidos, mesmo com as saídas constantes dos pais dos garotos e a ausência de respostas e 

compreensão do mundo. 

A chegada de Lucas, nome falso de um garoto que vai morar com a família, 

provavelmente alguém que também está se escondendo dos militares, desperta ainda mais a 

curiosidade dos meninos, que não encontram respostas para a presença do novo morador. 

Lucas também esconde alguns aspectos fundamentais sobre a vida dos pais, se esquivando das 

perguntas de Harry. Todas as respostas ainda são relacionadas às aventuras e missões secretas, 

coisas que fazem parte do mundo das crianças.  

Os garotos vivem cercados de surpresas, começam a frequentar uma nova escola, 

comandada por padres, porém, sem qualquer tipo de registro que possa ser encontrado pelos 

militares. Harry ganha mais um novo nome, Aroldo. Passam a viver em um mundo cercado 

por medo e desconfiança, pois, pela ausência de explicações, são levados a acreditar que serão 

abandonados e que não poderão mais viver na companhia de seus pais.  

Apesar de parecer que as coisas não fazem mais sentido no mundo em que vivem, 

Harry aos poucos compreende a maior parte do que acontece a sua volta, conta ao avô tudo o 
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que está se passando em sua casa, com seus pais, com os empregos e com os amigos deles. 

Ele apenas não compreende a fuga da ditadura, não entende que seus pais são militantes. 

Percebemos que a maioria das falas sobre alguma reflexão, como sobre o jogo TEG, o corpo 

humano e estrelas cadentes, ditas pelo protagonista, estão necessariamente ligadas aos 

ensinamentos de seus pais, como é exposto mais ao findar do filme: 

Harry: As estrelas cadentes são rochas que entram em combustão ao entrar 

na atmosfera. Mamãe estava certa sobre isso. Por alguma razão, as estrelas 

cadentes têm relação direta com desejos. Papai tinha razão sobre isso. 

A primeira situação de abandono é vivida quando o grande amigo, Lucas, abandona o 

sítio após uma invasão dos militares. Mais uma vez, Harry busca respostas e não as encontra. 

Encontramos explicação para o título do filme quando Harry e seu pai estão em uma partida 

de TEG e o protagonista tenta ganhar a península de Kamchatka, localizada na região oriental 

da Rússia. Harry tenta “roubá-la” de seu pai de todas as maneiras, mas é derrotado em todos 

os seus ataques. A península também foi alvo de bombardeios e testes durante a Guerra Fria, 

porém, sobrevive até os dias de hoje, ou seja, é uma marca de resistência.  

Conforme a situação se agrava e os amigos dos pais dos garotos são mortos, é então 

tomada a decisão de deixá-los com os avós e seguir para um outro local. Sem maiores 

explicações e uma despedida marcada apenas por palavras e amor e carinho, os pais então 

seguem viagem, deixando as crianças para trás. Harry consegue compreender algumas das 

ideias de resistência e luta passadas pelos seus pais, e após ser deixado por eles, conclui: 

Harry: Na última vez em que o vi, meu pai falou de Kamchatka. Dessa vez 

eu entendi. E cada vez que joguei, meu pai estava comigo. Quando o jogo 

ficava difícil, eu fazia como ele e sobrevivi. Porque Kamchatka é um lugar 

onde a gente pode resistir. 

Considerando estas descrições das narrativas, entendemos que os enunciados estão 

ligados ao modo como certos gestos e mesmo uma gestão dos corpos se articulam produzindo 

sentidos. No decorrer deste trabalho, refinaremos a coleta desses semas, de modo a 

sistematizar as paráfrases que, junto ao que é calado, delineia uma semântica global em cada 

narrativa fílmica e, segundo nossa hipótese, possivelmente produz uma semântica que dá 

identidade aos desaparecimentos caraterísticos das ditaduras vividas no Cone Sul. 
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Em 1976 e na Argentina também se vive um dos períodos mais repressivos do regime. 

A situação é um pouco diferente do filme citado anteriormente, pois Harry acompanha seus 

pais e não é abandonado – na maior parte do tempo – por eles, portanto, existe uma maior 

compreensão do que é vivido. No entanto, ainda podemos perceber que a linguagem está 

relacionada à proteção, pois o pai do menino lhe explica, logo no início da história (6min20s) 

que eles se afastarão para evitarem problemas, se isolarão em um sítio emprestado e 

começarão uma vida nova, vista com muito entusiasmo e otimismo pelo pai do garoto, ao 

menos isso é passado a ele. Harry se anima com a nova perspectiva de vida que lhe é colocada 

pelo seu pai, apesar de não entender ao certo o que acontece para que eles precisem mudar 

toda sua rotina, mas poucas coisas já lhe são claras por ouvir uma conversa de sua mãe com a 

amiga, que compartilha das mesmas ideologias de seus pais. O menino aceita que aquilo será 

o melhor para sua família e, a partir da conversa com seu pai, compreende que não poderá 

mais falar sobre o que se passa e não viverá mais como antes, pois até mesmo o simples 

contato com seus amigos ou a ida à escola pode trazer prejuízos à sua família. A criança passa 

a viver através dos silenciamentos. Mesmo que não conheça ninguém no novo âmbito em que 

é inserido, não haveria barreiras para que ele contatasse a alguém (como ao findar do filme, 

conta ao seu avô, alguém que ele considera confiável), ou fosse atrás de seus pais quando eles 

somem por alguma razão desconhecida. No entanto, prefere manter-se em silêncio no 

isolamento em que se encontra, limitando seu contato apenas com o livro do escapista 

Houdini, cuja história fez com que o garoto se identificasse com a arte do escapismo na 

situação em que se encontrava, com sua família e com um garoto, Lucas, que aparece depois, 

também se escondendo da ditadura.  

3.3 Machuca 

O filme Machuca, de 2004, foi dirigido por Andrés Wood, se passa em Santiago, 

Chile, em 1973 e conta a história de dois meninos de 11 anos, Pedro Machuca e Gonzalo 

Infante, que se tornam amigos pela convivência escolar, proporcionada pelo padre McEnroe, 

que visa a uma integração entre os garotos da elite e os que vivem na periferia, embora não 

tenha o apoio dos pais dos alunos da escola que dirige para aceitar os meninos pobres. 

Gonzalo é de uma família rica e influente, que não tem problemas com a ditadura, enquanto a 

família de Machuca vive em um povoado ilegal e busca formas de sobrevivência. Juntos, os 

garotos passam por diversas situações como a participação em protestos comunistas e de 
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direita, nos quais eles começam a compreender as dimensões daquilo que se passa no país, 

mas, ao mesmo tempo, se veem inseridos em um mundo que não é totalmente conhecido, que 

vai se mostrando mais claro conforme a ação dos militares se faz mais presente no dia a dia 

dos personagens. A história segue mostrando uma amizade sólida que se forma apesar dos 

limites impostos pelas diferenças sociais, que é bastante marcada pelas condições do regime. 

O primeiro contato de Gonzalo com Pedro Machuca é por meio do Padre McEnroe, 

que leva os meninos da periferia para estudar na mesma escola dos meninos com melhores 

condições de vida. Desde o início da relação dos meninos pobres com os ricos o padre os 

ensina a manter o devido respeito.  

São colocados diversos enunciados relacionados à luta armada e à situação que o país 

vivia, tais como “Não à guerra civil”, “Renuncie pelo Chile”, “Fora direitistas, aqui vem o 

povo!” e “A velha economia capitalista está morta”. Algum destes são observados pelo 

curioso Gonzalo Infante, que olha atento e pondera em silêncio, aparentemente tentando 

construir sentidos para aquilo que lê, até ser chamado por sua mãe. Logo, a relação de 

Gonzalo e Machuca se torna muito próxima e eles vão até um protesto a favor do governo 

militar para vender algumas mercadorias como bandeiras e cigarros. Ao ouvir “quem não for 

comunista, pule!”, as crianças começam a pular apenas pela ordem do vizinho de Machuca 

que os instrui a assim fazer. Após participarem da passeata a favor do governo, os garotos 

seguem até o protesto dos considerados comunistas, pulando também ao ouvirem “quem não 

pular é direitista!”. Gonzalo logo exprime dúvida sobre o que é um direitista. 

Apesar da grande amizade que se constrói, a diferença social dos garotos fica bem 

marcada durante todo o decorrer do filme até mesmo por traços sutis, expostos, por exemplo, 

nas condições em que Machuca vive, em uma casa construída de madeira muito simples que 

não possui nem sequer um banheiro nas devidas condições de higiene, enquanto Gonzalo vive 

em uma casa considerada luxuosa, possui alguns bens como um tênis da marca Adidas (uma 

grife que, à época, marca a importante distinção de posse), que acaba emprestando ao amigo 

Machuca, pode comprar diversos alimentos mesmo em tempos da crise desesperadora em que 

o país vivia, com racionamentos. Em certo momento do filme, o pai de Machuca, 

visivelmente alcoolizado, visita sua família apenas para pegar o dinheiro da mãe do menino e, 

ao notar a presença de Gonzalo, reforça que, pelo fato do menino vir de família rica, logo a 

amizade dos dois iria acabar, pois o filho sempre será a pessoa que “limpa os banheiros”, ou 
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seja, não será alguém de destaque, com grande poder aquisitivo, enquanto o amigo iria estar 

na faculdade, trabalhando na empresa do pai depois de 10 anos e futuramente dono da 

empresa. Na escola em que os garotos estudam, o conflito também é visível, pois algumas das 

crianças não aceitam os meninos pobres, o que gera muitas brigas. Os garotos ricos têm o 

total apoio de seus pais, que acreditam que a violência se dá apenas pela presença dos 

novatos, “pessoas que não precisavam conhecer”, ou “marxistas”, como dizem os pais de 

alguns dos alunos, observados pelas crianças que pouco compreendem o que está 

acontecendo. Como a posição do padre McEnroe continua firme sobre manter os meninos no 

colégio, o religioso logo sofre acusações de ser comunista, enquanto os garotos assistem 

estarrecidos à confusão que se forma.  

No decorrer do filme, as crianças voltam a participar de passeatas a favor e contra o 

governo, mas agora já estão mais conscientes dos significados de tudo aquilo que está 

acontecendo. Gonzalo chega a pisar em uma bandeira do Partido Socialista ao se dar conta de 

que está em uma manifestação de direita. A partir deste episódio, os garotos começam a 

perceber os obstáculos que a amizade terá que enfrentar, pois a mãe de Gonzalo está na 

manifestação e briga, trocando agressões e insultos com a amiga dos meninos, Silvana, 

enquanto eles assistem ao episódio. O filme começa a mostrar uma situação de extrema 

violência e intolerância conforme a percepção dos garotos, que vai se aguçando a partir de 

tudo que presenciam, das paráfrases que acumulam nas várias experiências vividas em 

espaços públicos. Logo, a relação dos dois é afetada, pois passam a perceber que pertencem a 

mundos diferentes, brigam entre si a ponto de um não querer mais ver o outro e, portanto, não 

compartilham mais da mesma amizade que foi construída no decorrer da história, justamente 

por compreender que são “forçados” a viver cercados – pela sua criação, por seus pais, seu 

papel na sociedade, entre outros fatores – por ideologias opostas.  

É perceptível também a influência que o padre McEnroe projeta sobre os meninos, 

pois desde o início do filme muitas das posições dos meninos se dão através de seus 

ensinamentos sobre o respeito ao próximo e a importância da inclusão dos garotos pobres na 

escola. Em determinado ponto da narrativa, chegam até mesmo a dizer que gostariam de ser 

“padre” como ele, o que indicia, nesta altura, um lugar que é ponto de articulação entre esses 

dois mundos.  
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Ao findar, o filme perde a cor enquanto Gonzalo assiste o assassinato de diversas 

pessoas que moram na periferia, inclusive de sua amiga Silvana, e só é liberado pelos 

militares quando percebem que ele usa o mesmo tênis Adidas que antes havia impressionado 

o então amigo Machuca. Assim, tem início uma fase em que se tenta apagar os indícios de que 

o país vive sob uma extrema violência, no lugar dos enunciados relacionados ao comunismo 

antes observados por Gonzalo na escola, o enunciado que aparece em uma das manchetes de 

destaque agora é “A FIFA informou ao mundo que a vida no Chile está normal”. Porém, 

depois de presenciar tantos acontecimentos, Gonzalo, agora sozinho, ganhou alguma 

compreensão do que se passa a sua volta.   

No decorrer do filme, os pais de nenhum dos meninos se anuncia comunista ou de 

direita, apesar de a situação em que vivem os inserirem mesmo sem querer em algum destes 

lugares. A ação aqui não está ligada claramente à proteção de nenhum dos personagens. Neste 

filme a linguagem serve, para deixar claro a todo instante que os dois pertencem a mundos 

diferentes e que nunca serão tratados como iguais, não serão vistos como pertencentes à 

mesma comunidade pela sociedade, mesmo que a amizade dos dois seja forte, ela não irá ser 

tanta a ponto de passar por barreiras impostas pela própria ditadura. Logo, aqui a linguagem 

também desencadeia uma ação. Os meninos são diferenciados um do outro no decorrer todo 

do filme, pois até mesmo nos momentos mais inocentes, como a brincadeira com uma lata de 

leite condensado, só pode ser possível porque Gonzalo tem dinheiro suficiente para comprá-la 

e Machuca não. Em certo ponto do filme, o pai de Machuca diz que ele nunca será igual ao 

amigo pelas condições em que vive, é pobre, enquanto Gonzalo já tem sua vida toda garantida 

pela frente, será bem-sucedido e seu filho não, justamente por não ter as mesmas condições de 

vida do outro garoto. Isso tudo vai gerando um distanciamento constante entre os garotos, 

que, ao findar do filme decidem, obrigados pelo funcionamento da sociedade que os cerca, 

que é melhor se distanciarem e acabarem com a amizade que eles acreditaram ser possível. 

Isso tudo vai gerando um distanciamento constante entre os garotos, que, ao findar do filme 

decidem, obrigados pelo funcionamento da sociedade que os cerca, que é melhor se 

distanciarem e acabarem com a amizade que eles acreditaram ser possível. Isso se dá por meio 

não só de uma linguagem verbal, já que a afirmação de que não pertencem ao mesmo 

universo é constante através de seus pais, dos colegas da escola, entre outros, como também 

da não verbal, pois a situação de vida dos dois é muito distinta. Compara-se um barraco sem a 
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mínima estrutura sanitária com uma casa luxuosa, repleta de quartos e conforto imensuráveis, 

ainda mais para um menino que vive na periferia. 

Nos longas em questão¸ consideramos primeiramente que a maioria das ações – se não 

todas – presentes nos filmes são validadas através de linguagem ou de outras ações que se 

relacionam necessariamente à conjuntura vivida na época, ligada principalmente aos métodos 

de sobrevivência encontrados pelos personagens, como expusemos brevemente acima. 

Capítulo 4 

Análise dos dados 

Pensando em observar a produção de sentidos para as crianças a partir do que foi 

exposto acima, no decorrer das narrativas fílmicas podemos perceber que os meninos só 

conseguem construir um entendimento para o mundo em que vivem a partir de três principais 

maneiras de interações: i) uma delas sendo com os pais ou adultos, ii) outra se dá quando 

voltam sua atenção às palavras que são ditas iii) ou então através dos silêncios produzidos por 

aqueles que os cercam, como veremos em três cenas selecionadas de cada um dos filmes, nas 

quais os meninos constroem sentidos ou reagem de acordo com aquilo que já foi 

compreendido por eles sobre tudo o que estão vivendo. 

Em O ano em que meus pais saíram de férias, selecionamos um trecho que acontece 

aos 45 minutos de projeção. Mauro já está vivendo com o judeu Shlomo, vai brincar com as 

crianças da rua em que está morando e, após o passeio, para em um bar para assistir televisão. 

Ali, troca breves palavras com as pessoas e, ao dizer que era neto de Mótel, é reconhecido por 

um dos amigos de seu pai, Ítalo. 
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  (O ano em que meus pais saíram de férias, 45min) 

 

No trecho acima, percebemos como a palavra “férias” acaba realmente ganhando 

algum sentido para Mauro e observamos como ele passa a saber usá-la nas situações em que 

seus pais gostariam e pediram para que fosse usada, como que para protegê-los. É um termo 

com o qual Mauro se potencializa e, assim, participa do que quer que seja que seus pais 

estejam fazendo.   

Nesse ponto do filme, o garoto já estava curioso, observando tudo o que acontecia a 

sua volta e percebendo que não estava mais vivendo em uma situação normal de vida, como 

ele estava acostumado antes de seus pais “saírem de férias” sem ele. As experiências que são 
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vividas fazem Mauro compreender que não deve ter uma conversa espontânea e tranquila, 

contando o que havia se passado, dizendo que não sabia o motivo do “desaparecimento” dos 

seus pais, mesmo que o interessado seja um “amigo” deles. A própria palavra “amigo” se 

pacifica. Aqui então, já vemos se formar claramente uma competência discursiva que faz com 

que Mauro seja capaz de compreender e reconhecer que Ítalo, ao enunciar, se mostrava 

interessado em construir um diálogo sobre a vida de Daniel, mas que ele não deve falar que 

eles estão sumidos e que não há notícias. Percebemos que o menino nem ao menos tira um 

tempo para pensar na resposta, já responde de imediato, e isso também é uma característica da 

formação da competência discursiva, pois ele já é capaz de reproduzir aquilo que ele acha 

dever fazer, depois de tantas recomendações dos pais dele antes de irem embora e diante de 

tudo o que vem sendo vivido no lugar que ele está. Portanto, percebemos que a partir desse 

episódio, a palavra “férias” já contém um novo sentido para a criança, significa que ele não 

pode dizer o que aconteceu com seus pais, pois, apesar de ele mesmo não saber ao certo, 

poderia contar que ambos foram embora já havia um tempo e perguntar se o “amigo” tinha 

alguma notícia, mas ele prefere responder assim como foi instruído. Além disso, estavam em 

um bar com algumas pessoas, mais adiante na narrativa, Mauro e Ítalo constroem uma 

relação, mas não era possível que o garoto perguntasse por notícias no meio em que estavam, 

e ele mesmo reconhece isso.  

Em certo ponto do filme, a polícia vai atrás de Ítalo, que é encoberto por Mauro e 

acaba dizendo ao garoto que também irá “tirar férias”. Ou seja, o uso recorrente dessa unidade 

lexical nos discursos que os pais dos meninos faziam sempre antes de sair acabou por marcar 

aquilo que devia ser dito apenas para encobri-los, o menino não demorou muito para perceber 

que a palavra não era usada em seu sentido literal. 

Também é importante que seja levado em consideração o modo como Mauro enuncia, 

pois ele se mantém sentado, observando as palavras de Ítalo e respondendo claramente e sem 

ponderar, pois já compreende o que pode e deve ser dito, sabe que não deve fazer perguntas 

ou dizer algo de diferente sobre aquela situação, para que seus pais não sejam prejudicados. 

As respostas são claras, rápidas e categóricas.  

Além disso, percebemos que o menino enuncia a partir do lugar de filho do casal e 

compreendemos isso também como um fator importante, porque não há motivos para a 

criança querer o mal para Bia e Daniel, pelo contrário, ele sente falta dos pais e quer que eles 
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voltem logo, portanto, quanto menos ele disser sobre o sumiço dos dois, menos ele irá 

prejudicá-los, pois mesmo que o enunciatário, Ítalo, diga ser amigo de seu pai e uma pessoa 

em que ele possa confiar, nessa situação eles estão cercados por pessoas desconhecidas que 

podem prejudicar os militantes e Mauro consegue fazer essa relação a partir do que lhe é 

exposto. 

Em Kamchatcka, decidimos observar uma cena em que algumas coisas são inferidas 

através do silencio. Logo no início do filme, aos 6min, Harry conversa com seu pai sobre um 

amigo dele, Roberto, que foi morto pelos militares e que também era advogado, assim como 

seu pai.  

 

(Kamchatka, 7min) 

A partir da cena exposta acima, percebemos que a criança faz diversas afirmações e 

perguntas, mas só obtém resposta na sua última fala, quando pergunta de o pai não vai ser 

levado assim como o amigo. David responde apenas para tranquiliza-lo, já que não sabe ao 

certo o que irá acontecer com a família, então apenas responde que não vai acontecer nada 

para que o menino não pense que ele irá ser preso ou desaparecerá. 

 A primeira afirmação tem efeito de pergunta, pois o garoto espera uma resposta 

afirmativa de seu pai, uma anuência. Diante da falta de respostas, continua expondo suas 

reflexões. Em seguida, o garoto diz que o amigo dos pais era advogado também, e assim 

percebe que seu pai não poderá soltá-lo, já que eles têm a mesma profissão e que, se um foi 

levado, o outro também pode ser. A terceira fala, a pergunta sobre os advogados também 
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serem levados, já tem uma resposta certa para Harry, pois ele já entendeu que, se o amigo do 

pai foi levado, os advogados são levados, sim, porém, pode-se perceber que ele enuncia 

esperando receber uma resposta do pai que o tranquilize, o que não acontece. A construção de 

sentidos se produz na relação das colocações do garoto com o silêncio do pai diante das 

preocupações do menino. 

 No que se relaciona à competência discursiva, percebemos que está sendo formada aos 

poucos nas indagações e no silêncio do próprio Harry, que sabe as respostas de suas perguntas 

mas prefere interiorizá-las para que seu pai possa dizer um algo diferente daquilo que ele 

parece ir percebendo ser verdade, um discurso que concorda que os advogados não podem 

soltar os presos, que os militares levam os advogados também e que pode, sim, acontecer algo 

com seus pais. Esse dizer é “suprimido”, mas se discursivisa justamente nessa forma de 

silêncio, e são colocadas as perguntas para que o pai discorde dele e o tranquilize, o que 

acontece apenas no findar do diálogo, quando ambos já sabem do que se trata e essas palavras 

finais não dizem exatamente o que enunciam, mas produzem um pacto sobre seguir adiante 

juntos, diante das incontornáveis dificuldades. Não só na cena selecionada pra estas análises 

preliminares, percebemos que, no decorrer da história, mesmo com a ausência de explicações 

claras, o garoto percebe que não se vive mais em uma “situação de paz”, percebe que os 

assuntos dos pais são sobre mortes e desaparecimentos, não obtém respostas claras de seu pai 

e tudo isso coopera para que ele faça sua própria construção de mundo, pela observação do 

mundo em que está inserido, a ação dos militares pelas ruas, as notícias que passam na 

televisão e os discursos de políticos e militantes a que ele e seu irmão assistem na companhia 

de seu pai.  

Aqui também percebemos a importância que o pai tem para o menino, pois a resposta 

dada à sua última pergunta não é necessariamente uma verdade, já que ele não tem como 

saber se será levado ou não, e mesmo que Harry já tenha entendido que o pai pode, sim, ser 

levado a qualquer momento, o papel de David nesse diálogo é tranquilizar o filho, que aceita 

sua resposta como um momento em que deve deixar de perguntar sobre as diversas 

curiosidades que tem. 

Já em Machuca, selecionamos uma cena que mostra a importância da posição dos pais 

das crianças para constituir aquilo que pensam e como devem se comportar e se posicionar 

diante de determinadas situações. Acontece a 1h13min de filme, um momento em que o padre 
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McEnroe convoca os alunos e os pais para conversar sobre o que está acontecendo na escola, 

a relação conflituosa entre as crianças ricas e as pobres. O padre diz que aqueles que não estão 

contentes com o colégio devem se retirar e recebe a resposta de que quem deve sair é ele, 

como vemos abaixo: 

 

(Machuca, 1h11min) 

Quando a mulher, que se parece muito com a mãe de Gonzalo Infante, devido às roupas que 

usa, um marcador de classe, enuncia chamando o padre de “comunista”, os dois amigos 

imediatamente se olham preocupadas com o conflito que está se formando e percebendo cada 

vez mais que pertencem a mundos diferentes, enquanto a mãe de Gonzalo está entre as que 
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consideram um absurdo seus filhos terem que conviver com “marxistas”, a mãe de Machuca 

está entre as pessoas de passado triste, cercado de miséria e trabalho e que precisam da 

oportunidade para que seus filhos possam estudar. 

 “Comunista” é uma palavra que já faz sentido há algum tempo para os garotos e que 

fica cada vez mais demarcada pela diferença social entre eles, pois Machuca estaria vivendo 

junto aos “comunistas”, enquanto Gonzalo estaria participando dos que se denominam 

“direitistas”, os apoiadores do governo autoritário. Aqui percebemos a importância da posição 

dos pais dos garotos e das posições sociais em que vivem, que fazem com que eles também 

sejam inseridos em determinada ideologia, mesmo que não compreendam nem tenham poder 

de escolha. Os pais de Gonzalo estão claramente a favor do governo, mas a mãe de Machuca 

não se manifesta, apenas está em busca de melhores oportunidades. 

 É interessante repararmos a preocupação estampada no rosto dos meninos. Nessa fase 

do filme, eles já compreendem que algo grave está acontecendo, pois estão vivendo em uma 

sociedade cercada de violência por todos os lados. Machuca já compreende que a amizade 

entre os dois é praticamente impossível de se manter e decide se afastar em seguida. Mesmo 

no silêncio do olhar, eles conseguem construir um sentido para aquilo que os cerca e para as 

posições e decisões a serem tomadas a partir dali.  

 Acreditamos ser importante também acrescentar que a pessoa em que os meninos se 

espelham é o padre McEnroe, como dito anteriormente, não seus pais nem os amigos que os 

cercam, justamente pelo padre incentivar o contato entre as crianças, a amizade e a 

compreensão. Em certo ponto do filme, Machuca diz querer ser “padre” assim como 

McEnroe, para poder ajudar as pessoas e principalmente aos pobres, Gonzalo concorda com o 

amigo e diz que vai pensar em ser “padre” também. Portanto, no jogo de paráfrases que há 

nessa narrativa, se as crianças seguem aquilo que o padre diz e compartilham da mesma 

ideologia igualitária que ele propõe, provavelmente também seriam considerados 

“comunistas” por parte da sociedade em que vivem. No entanto, nesse ponto do filme, não é 

algo que os preocupa muito. Se a mãe de Machuca e os amigos da família que o cercam não 

se posicionam politicamente, apenas vivem em uma classe social inferior, ele não ia ter de 

onde tirar uma posição X ou Y, portanto se espelha nas opiniões e posições do padre. Já 

Gonzalo podia compartilhar da posição de seus pais, porém, como preza sua amizade, prefere 

acreditar e viver aquilo que o padre prega em seu colégio. Aqui, então, o que faz sentido para 
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as crianças é o que é passado por aquele em que eles acreditam e que admiram, padre 

McEnroe: o valor da palavra é decidido pelas palavras que ele enuncia. 

 Como proposto por Maingueneau, conforme as breves resenhas acima, também é 

importante percebermos que o Outro sempre afetará o pensamento do Mesmo, e sua posição é 

sempre válida e tem uma grande importância sobre o outro discurso, sendo ele contrário ou 

não: constituem-se reciprocamente. Portanto, se é proferido que o padre é um “comunista” 

porque pensa em uma visão igualitária de direitos, alguma parte da sociedade irá acatar esse 

discurso e fará com que seja válido, tanto prova que ao findar do filme, o padre é preso pelos 

militares que vão contra o pensamento e do que é pregado pelo religioso. Logo, mesmo que 

ele não se coloque por si mesmo como um comunista ou alguém que está contra o governo, 

aqueles que determinam essa posição, acabam por fazer com que ela valha, e não qualquer 

outra que o padre queira demonstrar. 

 Para concluir a breve análise das cenas selecionadas feita acima, podemos entender 

que levantamos traços semânticos fundamentais dos discursos e percebemos que os sentidos 

vão se construindo através de relações e associações feitas pelos próprios garotos conforme o 

conhecimento de mundo deles vai se expandindo, na experiência vivida. Isso é feito 

basicamente por meio de três tipos de interações, como expusemos acima: i) através dos 

semas que se mostram realmente definidores de um pensamento ou posição, como o caso da 

palavra “férias” em O ano em que meus pais saíram de férias, ii) através das pessoas nas 

quais os garotos se espelham ou de sua família, como é o caso de Machuca, em que as 

crianças não têm uma posição demarcada, mas são inseridas em ideologias contrárias por 

viverem em lugares sociais (e de poder financeiro) distintos, apesar de seu real 

posicionamento ser definido pelo padre e, por fim, iii) a interação com o silêncio, que é 

responsável, por exemplo, por ser o lugar onde Harry constrói os sentidos no filme 

Kamchatka, diante da ausência de respostas de seus pais e de todos que o cercam.  

4.1 Práticas discursivas que atualizam o discurso político  

 Avançando na análise e levando em consideração os postulados de Patrick Charaudeau 

apresentados anteriormente, constatamos que o princípio da alteridade em O ano em que 

meus pais saíram de férias se dá quando os pais tomam consciência total de que falam a seu 

filho, alguém que pode “falar mais do que deve” se não aceitar aquilo que dizem e mobilizar 
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outras pessoas, que possivelmente acionariam as autoridades se não conhecessem Bia e 

Daniel e não entendessem o motivo do sumiço repentino. Percebe-se a mudança de interação 

quando observamos Bia falar ao telefone, no início do filme, com alguém que não é 

identificado, mas planeja ir embora junto com ela e seu marido. A linguagem ali é codificada, 

provavelmente existirão problemas de interpretação para quem não conhece o contexto sobre 

o qual se fala, como é o caso de Mauro, que não é acionado em nenhum instante pelos seus 

pais sobre o que realmente está acontecendo, ou seja, falam de maneira diferente com ele. 

Aqui se dá também o princípio de influência, pois se os pais não criam nele a real 

preocupação com o que deve ser dito, não há por que esclarecê-lo, portanto, usam de diversas 

maneiras para convencê-lo, mesmo que sem maiores explicações. A emoção estampada no 

rosto dos pais e as atitudes apressadas tomadas por eles ajudam a intensificar o pedido de o 

filho dizer que “estão de férias”, mesmo que impensado, tudo o que acontece acaba por dar a 

ele a sensação de que aquilo que pedem é de extrema importância. E, assim, o garoto age 

como os pais instruíram, consegue regular suas ações através da fala no que entendemos como 

o princípio da regulação. 

 A história de Harry segue de maneira semelhante. Os pais também têm um cuidado 

completamente diferente ao conversarem com ele e seu irmão, porém, diferente do caso de 

Mauro, a conversa é mais ampla, são colocadas algumas ideias de extrema importância logo 

de início, como o reconhecimento de que estão se distanciando para fugirem de problemas. 

No entanto, não é algo tão amplo como as conversas de seus pais com seus amigos, quando 

falam sobre mortes e desaparecimento abertamente. Apesar disso, Harry escuta algumas 

coisas e já forma determinado sentido, o que o auxilia a perceber o porquê de seu pai falar de 

maneira diferente com ele e a partir disso levanta hipóteses sobre as razões de isso acontecer, 

o que também leva o menino a regular suas ações a fim de seguir o que seu pai lhe confia e 

também observando o que acontece a sua volta para saber como deveria agir em determinadas 

situações e o que lhe é pertinente dizer ou não, de modo que não prejudique ninguém, assim 

como na história de Mauro. 

 Já Machuca não se assemelha com os outros filmes nesses pontos, pois a história não 

põe em relevo os pais dos garotos e, sim, como eles mesmos se comportam e reagem a 

determinadas situações. Os princípios postulados aqui se mostram de maneira distinta. 

Podemos compreender que o princípio da alteridade é dado, por exemplo, pela amiga dos 
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garotos, Silvana, que é a pessoa que mais lhes explica o que querem dizer os termos que tanto 

escutam e leem ao seu redor. Ao falar a Gonzalo, o menino rico, ela necessariamente tenta o 

classificar como uma pessoa “de direita”, dando exemplos da razão da classificação e sendo 

até mesmo agressiva com o garoto: os modos de dizer também produzem sentidos. O sentido 

começa a ser construído para os meninos aqui, que acatam o que lhes é dito, pois a conjuntura 

que é vista por eles confirma o que escutam e os separa ainda mais. Logo, a influência vem 

não só de quem lhes fala, mas também daquilo que é visto, principalmente.  

 Em todos os casos os garotos passam a acreditar que os pais e grupos de pessoas 

contrárias ao governo têm o direito de protestar, pois veem que existe um grau enorme de 

violência contra o povo e, portanto, de repressão e que isso não condiz com os padrões de 

vida que estas pessoas buscam. 

 Em Kamchatka, em certo ponto do filme (21min15s), David, o pai de Harry, assiste ao 

noticiário, que mostra falas do governo sobre a atual conjuntura, pois os governantes devem 

manter o contato com os cidadãos de qualquer maneira, vivendo em ditadura ou democracia, 

como coloca Charaudeau (2008). Se o governo não passar a ideia de que tudo vai bem, 

espera-se que os cidadãos se unam para reivindicar seus direitos, portanto, devem passar à 

frente a ideia de que os aspectos econômicos, políticos, relacionados à segurança, entre 

outros, seguem não só tranquilamente como de maneira que ajude no crescimento interno e 

externo do país. Voltando ao que acontece no filme, David ouve as notícias enquanto seus 

filhos brincam na sala. No jornal é dito (tradução nossa):  

“O ministro negou claramente que o Executivo tenha em seu poder ou que 

esteja preso algum dos militantes da lista [...] Estamos escrevendo um novo 

capítulo da história econômica da Argentina. Abriremos nosso mercado para 

as empresas estrangeiras proporcionando liberdade às nossas forças 

produtivas [...] O presidente da Argentina, General Jorge Rafael Videla 

declarou que o governo vai aniquilar os rebeldes...” 

 Percebemos aqui que o governo produz uma imagem de si enunciando uma visão de 

ordem, da maneira como é entendida pelo militarismo, que governa, então, para que não 

existam desconfianças sobre os militares tentarem fazer o melhor para a nação, sempre 

mantendo o país “na linha”, e reforçam essa ideia ao falar sobre a economia, pois, se a 

Argentina vai bem na questão de segurança e nos aspectos econômicos, logo, está bem em 

aspectos muito importantes para os cidadãos que seguem os mesmos princípios de ordem que 

os militares.  As escolhas lexicais também são de extrema importância para expressar as 
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ideias, pois, falando-se sobre segurança, diz-se que o presidente irá “aniquilar os rebeldes”. A 

palavra /aniquilar/ tem uma significação muito forte, que remete à destruição, portanto, está 

explicitando que os classificados como “rebeldes”, os “subversivos”, serão varridos do país, 

sem maiores explicações sobre como isso seria feito e quem exatamente são. Se era bem vista 

essa condução, essa aceitação se deve ao fato de os cidadãos poderem se dizer “de bem” por 

apenas quererem reestabelecer essa “ordem” de que falam os militares, já que os contrários ao 

governo saíam dela e protestavam com muita força, não só intelectual como física, contra a 

ditadura, o que acabava prejudicando-a, direta ou indiretamente e, então, afetando o efeito 

ordem que tanto prezavam. No trecho acima citado e aqui comentado, percebemos uma 

explicitação da linha de ação dos governos da época, que, como registrado na exposição das 

condições de produção evocadas nos filmes, seguiam um regime maior, relacionado à 

Operação Condor, logo, segundo a perspectiva aqui assumida, seguiam os mesmos discursos, 

que acabavam se unificando e se tornando um só, em suas linhas fundamentais, em todos os 

países que sofriam com a ditadura militar do período.  

 No filme Machuca, o governo também se posiciona através da televisão (1h29min17s) 

para fazer um discurso que mostre sua visão sobre o que estão fazendo no país e como isso 

deve ser visto pelos cidadãos, logo após a morte do ex-presidente, Salvador Allende, que era 

considerado “marxista” (homologado com “comunista”, termo indicativo de algo indesejável, 

como comentado acima). Os dizeres são (tradução nossa): 

“As Forças Armadas restauraram a ordem, com apoio unânime, após terem 

resistido três anos ao câncer marxista [...] Ambos, moral e social, que não 

mais podiam ser tolerados. As forças armadas e a própria ordem hoje 

responderam, guiadas puramente por um dever patriótico e nada mais, para 

salvar o país do caos inexorável do governo marxista de Salvador Allende.” 

O trecho acima se assemelha muito ao anteriormente citado, pois fala-se de “ordem”, 

aqui, de maneira mais explícita, mas nos mesmos moldes que a discursivização que aparece 

no filme argentino. Os três anos de “câncer marxista” referem-se ao período em que Salvador 

Allende esteve no governo (1970-1973). Aqui, a unidade lexical utilizada também define uma 

força que ultrapassa muito o esperado, em termos de valor linguístico, pois opõe a /ordem/ ao 

/marxismo/, classificando-o como /câncer/, uma doença que causa degeneração dos órgãos e 

de cura difícil ou impossível, principalmente na época em tela. Sendo o próprio uso do termo 

evitado ou evocado em paráfrases e eufemismos. O ato das Forças Armadas a que o trecho faz 

menção foi um ataque em que aviões militares sobrevoaram o palácio presidencial e jogaram 
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bombas, logo após falharem em dar o golpe de Estado. Allende estava no local, mas, para não 

ser morto pelos militares, tirou a própria vida com uma arma que foi presente de Fidel Castro, 

tornando seu ato prenhe de simbologia de resistência. Para os apoiadores da ditadura, a atitude 

foi louvável e necessária para que se reestabelecesse a “ordem” no país. A escolha da palavra 

“inexorável” para qualificar o governo de Salvador Allende, descrito como “causa”, também é 

de extrema importância, pois assim reforça-se não só o par opositivo ordem/caos, previsto 

numa sinonímia corrente, mas também que esse “caos”, isto é, a forma como ele governava 

era autoritária, não cedia, não podia ser mudada. Era esse o efeito de sentido que os militares 

ensejavam ao opor seu governo a isso, mostrando-o como mais capaz que o anterior.  

A ação levava, então, a agregar mais adeptos à ditadura instaurada e contra os 

comunistas, o que também ajudava na prisão dos mesmos. A partir disso, se forma a opinião 

de algumas pessoas, e paralelamente também se forma um determinado conceito de verdade, 

pois passam a aceitar o que é dito e agem a partir dessa nova crença. O contrário também 

acontecia, pessoas que eram influenciadas e agiam de acordo com colocações e posições 

feitas e tomadas pelos classificados como “comunistas”. Assim formam-se os grupos que se 

organizam de acordo com um tipo de pensamento, através das palavras, no seu alinhamento 

em um discurso, que funda uma base responsável pela identidade daquela comunidade.  

Por se tratar de filmes, que aqui abordamos como práticas discursivas e 

instersemióticas, conforme foi dito acima, e levando em consideração os postulados de 

Maingueneau sobre as cenas da enunciação, podemos considerar que os três longas em foco 

atualizam uma mesma cena genérica, que prevê que eles apresentem características como: 

roteiro que mostre algum tipo de conflito entre os personagens, figurino que seja coerente 

com a época e os locais evocados, edição coerente com uma interlocução antecipada no 

projeto de dizer, entre outros. Estão ligados, desse modo, ao gênero dramático, assumindo um 

caráter mais sério, de enfrentamento de uma realidade, ao criar um conflito que expõe fatos 

semelhantes aos vividos por uma dada sociedade, as ações constitutivas dessas narrativas 

devem ser consideradas possíveis de acontecer em determinada conjuntura, que também será 

determinada pelo roteiro do filme, ao mesmo tempo que dele determinante: um filme não diz 

tudo o que quer dizer, mas o que o jogo interdiscursivo permite, ou exige que diga. Isso é 

particularmente importante se considerarmos que os filmes põem em tela um dado período, 

mas exibe-se em outro, nos anos 2000, quando são produzidos efetivamente. Não nos 
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estenderemos aqui sobre isso, porque estamos focalizando o modo como, em sua 

discursivização sobre esse passado, registram uma certa semântica global. Em todo caso, as 

questões sobre essas narrativas serem postas em circulação nos anos 2000 são pertinentes e 

merecem desenvolvimento futuro.  

O filme O ano em que meus pais saíram de férias seria baseado, inicialmente, no livro 

Minha vida de goleiro
4
, segundo o diretor Cao Hamburger , que procurou um roteirista para 

auxiliá-lo, e então nasceram novas ideias e a história foi modificada. Se o nome seguisse 

como o da obra citada, o espectador seria levado a inferir que o filme pode apresentar 

características da vida de Mauro que se assemelham com o jogo de futebol, portanto, quem 

assiste poderia vê-lo de maneira diferente, como cada dia que passa está se liga a uma vitória 

de sobreviver, e principalmente fazer analogias sobre o comportamento do goleiro em campo 

com a vida que o menino leva, já que o atleta fica sozinho em campo na maior parte do tempo 

e tem a responsabilidade de proteger o gol, não deixar que os adversários marquem pontos, 

logo, trata-se de uma posição que exige muita flexibilidade, atenção e reflexos sensíveis, além 

de estar muito diretamente ligada às estratégias de proteção. A partir disso, instaura-se uma 

cenografia no filme que deriva do papel do goleiro, pois fala-se de futebol em vários 

momentos, inclusive no começo da história, além dessa ser a posição em que Mauro joga com 

seus amigos. O título dado ao filme, no entanto, também nos leva a fazer algumas outras 

inferências. Se os pais do menino “saíram de férias”, está claro que não o levaram, do 

contrário o nome deveria ser outro, tal como “O ano em que saímos de férias”. Então, somos 

levados a pensar que o menino foi deixado sozinho de qualquer modo, como é o caso do 

goleiro.  

É o mesmo caso de Kamchatka, em que o nome não diz muito a princípio, já que nem 

todos conhecem a história da península russa, considerada um local de resistência para 

muitos, mas ao conhecê-la, podemos compreender que o filme falará sobre como é importante 

resistir, e como essa resistência é construída em um lugar um tanto quanto “isolado”, já que 

Kamchatka fica cercada de mar exceto por uma estreita área de terra que a liga ao continente. 

                                                           
4
 Relato disponível no livro de O ano em que meus pais saíram de férias, da coleção Aplauso, lançado pela 

Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, em 2008.  
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Machuca também nos leva a compreender que o filme é sobre a vida do menino pobre. 

Porém, segundo Andrés Wood
5
 , diretor, o nome não é para fazer menção ao garoto e, sim, 

para relatar o que é vivido por Gonzalo, considerado o personagem principal. Gonzalo é 

inserido em um novo mundo, que ele não fazia ideia que existia. O novo o agrada muito e é 

motivo de imensa alegria a princípio, porém, conforme ele percebe que a realidade é dura e 

que irá separá-lo do seu melhor amigo, ele se torna infeliz, encara a vida com tristeza e ela 

passa a ser sem cor, como dissemos, o filme perder a cor conforme chega ao seu final: 

tecnicamente se diz o que a personagem vive, um trabalho de manobra semiótica faz soar esse 

sentido. Nas palavras do próprio diretor, “o que ele vê o transforma e machuca”, daí também 

o título do filme, que faz soar um dado sentido se pensarmos na vivência de Gonzalo e o 

quanto a nova vida o entristece, apesar da sua boa relação com o amigo.  

O que pretendemos mostrar é que as inferências aqui registradas só podem ser 

compreendidas e aceitas por aqueles que consideram a história e as conjunturas em que 

viviam as sociedades referidas nas narrativas. Se desconsiderarmos a importância do jogo de 

futebol no primeiro filme citado, a metáfora não fará sentido. Sabe-se que a Copa do Mundo 

foi um marco importantíssimo para o ano de 1970, insuflava-se no país um clima de animação 

e expectativa, não é possível que esse fato seja desconsiderado nesse filme, subsidiando os 

sentidos que nele se produzem. Assim acontece também no filme argentino, pois, se 

desconsideramos a relação de Kamchatka com a resistência, entendemos como ela se constrói 

através do jogo TAG, que pai e filho jogavam, mas em momento nenhum é explicada a 

relação da península com a Guerra Fria, convoca-se essa memória, os sujeitos que não têm 

como mobilizá-la delimitam a noção de resistência pelo modo como as partidas de jogo são 

relatadas. O tempo e o espaço são a fonte do discurso e suscitam cenografias.  

Saber que Machuca se define como o título do filme para expressar o sentimento de 

Gonzalo possibilita uma interpretação distinta daquilo que pode ser pensado a partir do nome 

de Pedro Machuca, o garoto pobre – que é, afinal, a fonte da alegria perdida de Gonzalo, sua 

“expulsão do Paraíso”, na medida em que se estabelece uma relação que lhe dá consciência da 

dor que há no mundo e o obriga a uma posição que implica perdas. Cria-se uma sensibilidade 

a mais, cria-se um novo elemento cenográfico: vemos como a realidade machuca Gonzalo e 

                                                           
5
 Entrevista disponível em: http://mais.uol.com.br/view/a56q6zv70hwb/machuca--andres-wood-

04026ADC8903E6, acesso em novembro/2017. 

http://mais.uol.com.br/view/a56q6zv70hwb/machuca--andres-wood-04026ADC8903E6
http://mais.uol.com.br/view/a56q6zv70hwb/machuca--andres-wood-04026ADC8903E6
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faz com que sua vida perca a cor e a variedade, não seja mais cheia de tons, como diz o 

diretor.  

Também em O ano em que meus pais saíram de férias, a palavra “férias” não remete 

imediatamente, por si mesma à fuga, pois, em nosso cotidiano, essa unidade lexical remete a 

princípio a um descanso, a “dar um tempo” da rotina, do trabalho, etc., a não ser em casos 

especiais. Logo, se o espectador não sabe do que trata o filme, não irá perceber que as férias 

serão tiradas porque estão em fuga para não serem presos pela ditadura. Ou seja, a palavra 

ganha uma nova significação, que acaba por dar a vida à história que segue.  

Através dos elementos que compõem a cenografia é que os personagens ganham o 

entendimento e se apropriam da situação em que se encontram. 

Para infundir credibilidade no espectador e para que ele acredite que a forma como é 

mostrada a vida dos garotos é fiel aos ocorridos da época e completamente possível durante a 

ditadura (o que é cobrado pelo gênero dramático em que se inscrevem), são usados alguns 

cenários que acabam por construir cenas validadas, e evocam prontamente uma memória 

amplamente difundida. Em O ano em que meus pais saíram de férias e Machuca, são 

reproduzidas cenas documentais de militares na rua intimando os cidadãos e principalmente 

de muros pichados. No filme chileno também são mostrados protestos e passeatas, que eram 

recorrentes na época. Para quem conhece o mínimo sobre as ditaduras do período, as cenas 

fazem sentido e se validam rapidamente, pois são associadas a imagens relativamente 

difundidas, como vemos abaixo: 
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(O ano em que meus pais saíram de férias, 1h18min) 

 

(Machuca, 9min) 

Essas duas únicas imagens remetem prontamente a um cenário recorrente durante as ditaduras 

em tela. São as mesmas apresentados em livros didáticos, qualquer documentário sobre a 

época, filmes que a documentam, etc., além de serem comparáveis às primeiras imagens 

encontradas em uma busca através do Google (em imagens sobre “ditadura militar”, por 

exemplo). Portanto, o espectador possivelmente irá reconhecê-las e aceitá-las como 

“verdadeiras” se tiver o mínimo de familiaridade com documentos da época.  

 A topografia cenográfica também é um elemento que deve ser considerado, pois os 

lugares ideológicos aos quais somos levados são o que há de mais importante para a 
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interpretação dos filmes, já que a resistência e o ato de militar, defender uma causa 

ativamente, podem ser encarados como lugares ideológicos em que os militantes estão 

inseridos e eles se definem também em formas de os corpos ocuparem espaços públicos e 

privados. Além disso, principalmente em Kamchatka, percebemos que o lugar de que falam é 

necessariamente ideológico. Não está em observação a península propriamente, a 

compreensão de como as atividades dela seguem, e sim o que ela representa principalmente 

para Harry, que entende o que é resistência e como Kamchatka a representa através do jogo, 

pensando em Kamchatka como um lugar onde se pode resistir, como ele mesmo diz no fim do 

filme. Podemos entender também que o futebol é um “lugar” de refúgio para Mauro, no filme 

brasileiro, já que é no jogo que ele compreende o que é estar sozinho e ser forte em toda 

aquela situação que o cerca, ao mesmo tempo que entende como deve proteger os pais 

estando longe, deixado realmente sozinho em campo.  

4.2 Identidade e comunidade discursiva   

 É importante destacar que os discursos pró e contra ditadura só produzem impacto em 

quem os recebe pelo motivo de alguém os validar, o fiador. Como expusemos acima, a partir 

dos trechos dos veículos de notícia dando novidades positivas sobre o governo militar, 

podemos pensar que na época as mídias alternativas, relacionadas à militância e ao 

comunismo, eram extremamente escassas e limitadas, já que eram proibidas, portanto, a 

maioria do povo era levada a acreditar no que era veiculado em televisão e jornal, no que era 

previamente aceito pelos censores do regime. As mídias são um importante instrumento para 

formar a opinião cidadã, assim como eram na época dos filmes em estudo, portanto, elas 

mesmas podiam validar os discursos que transmitiam. Nelas, eram veiculadas geralmente as 

falas de militares, ocorrências “benéficas” ao país e imagens de destruição ligadas aos 

militantes, como pontuamos acima. Os militares, com seu pulso firme e discurso inabalável 

frente aos veículos de comunicação também passavam confiança a quem os via, enquanto os 

militantes não tinham o mesmo direito de voz. Logo, como o país vivia em um período 

conturbado, o discurso mantido pelos militares era bem aceito pelos cidadãos que 

compartilhavam de determinadas posições e por aqueles que ainda não haviam formado 

opinião. Por outro lado, as palavras também tinham extrema força no meio dos contrários ao 

regime, afinal, para derrubar um governo tão forte, precisava-se de uma força ainda maior, 

porém, ela não era de amplo conhecimento, já que era abafada nesses territórios que viviam 
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em regime ditatorial. Aqueles que tinham acesso aos grupos militantes eram persuadidos por 

palavras de ordem e de grande potência. Os responsáveis por validar os discursos contrários 

ao governo, antes de serem propagados de maneira mais abrangente, eram pensadores que já 

estavam por trás dele há algum tempo, como Karl Marx ou Che Guevara, para citar nomes 

mais icônicos. Aqueles que simpatizavam com suas ideias, provavelmente se uniriam contra a 

ditadura e seriam contra o governo. Além disso, com o passar do tempo e o aumento da 

repressão, artistas e intelectuais se uniram ao movimento, tornando-se fiadores do discurso 

contra a repressão, o que acabou por agregar mais adeptos e difundir de maneira mais vasta o 

discurso contrário ao governo. 

Pensando que os integrantes de um mesmo grupo compartilham ideias, posições, 

identidade, entre outros aspectos, forma-se então a comunidade discursiva, conforme se dá um 

alinhamento necessário de discurso. Os indivíduos se constituem sujeitos quando inseridos 

num dado modo de vida, e eles só poderão legitimar sua existência através da enunciação e 

dos atos realizados por meio dela. 

Já que o indivíduo que está inserido numa comunidade é, então, levado a exteriorizar 

sua posição constituindo-se como sujeito, e considerando os modos como essa posição pode 

se dar, percebemos que no caso do filme O ano em que meus pais saíram de férias, os pais de 

Mauro mantêm uma conduta ligada ao engajamento, já que pedem ao filho que a posição dele 

seja de acordo com o que instruem, que ele diga que “estão de férias”. Apesar de não 

verbalizarem argumentos, sua preocupação é exposta através da emoção e dos atos 

acelerados, o que acaba por convencer o garoto de que aquilo que pedem é o melhor a ser 

feito. Percebemos o impacto que causam na criança, que nunca recebe maiores explicações. 

Justamente por essa abertura para um posicionamento que não neutro é que surgem tantas 

perguntas de Mauro no momento da despedida. Seus pais não dão a ele as respostas para suas 

indagações e ele acaba sem compreender ao certo o que deve ser feito, diferente de Harry, em 

Kamchatka, onde o engajamento já é mais explícito, pois seu pai fala sobre problemas e sobre 

reclusão, fala sobre ser levado, entre outros pontos, que acabam por convencer Harry de que 

ele deve proteger sua família obedecendo instruções de seus pais. Já em Machuca¸ ninguém 

diz aos meninos para tomar determinado tipo de posição política (não explicitamente), mas 

são instados a posicionamentos quando são interlocutores de discursos relacionados à sua 

amizade, que, querendo ou não, remete também a uma postura política, já que pertencem a 
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universos tão distintos e trata-se da luta de classes posta como luta ideológica entre grupos 

com condições distintas na organização social. Todos os discursos proferidos a Gonzalo e 

Machuca são engajadores, seja a fala do Padre McEnroe, que visa integrar os meninos, seja a 

fala do pai de Machuca que visa separar os dois amigos. Ambas discursivizações apresentam 

argumentos para sustentar posições diante da conjuntura. Assim como é o caso de Silvana, 

amiga dos garotos, que não poupa argumentos para classificar Gonzalo como uma pessoa “de 

direita”, quando ele nem ao menos sabia a que o termo se referia. Ela se identificava muito 

com as pessoas “de esquerda”, tinha familiaridade com seu discurso, estava tão envolvida e 

engajada com as reivindicações que chega a ser assassinada à queima roupa no final, com um 

tiro dado por um militar. Aqui, novamente, percebemos como é importante a relação do 

sujeito enunciador com a formação discursiva que sustenta seu dizer. 

4.3 Aspectos cenográficos que organizam a semântica 

Considerando o que foi apresentado anteriormente sobre a semântica global, tal como 

desenvolvida por Maingueneau ([1984] 2008), mobilizaremos adiante os aspectos que a 

constituem examinando seu funcionamento nos filmes. Foram selecionadas algumas cenas de 

cada filme, nas quais se pode verificar a coesão do sistema semântico dada pela conjunção 

dos elementos propostos pelo autor (basicamente intertextualidade, tema, vocabulário, 

estatuto do enunciador e do destinatário, dêixis enunciativa, modo de enunciação, modo de 

coesão), considerando que, como se postula, trata-se da conjugação dessas várias camadas, 

pois é impossível separá-las. 

Em O ano em que meus pais saíram de férias, foram selecionadas cenas de interação 

entre Mauro e seus pais e com o amigo deles, Ítalo, além de uma cena em que a comunidade 

judaica de que Shlomo (o vizinho que “adota” Mauro) participa discute sobre o paradeiro de 

Bia e Daniel, pais do menino.  

A primeira delas se dá aos 6min30s de duração. Os pais de Mauro estão se despedindo 

dele, pois estão saindo “de férias”. Saíram de Belo Horizonte, onde aparentemente levavam 

uma vida que muitos consideram normal: Bia e Daniel trabalham e Mauro vai à escola e tem 

seu tempo de lazer com os pais e os amigos. No entanto, a vida ligada ao movimento de 

resistência não podia ser levada normalmente, eles haveriam de se esconder para fugir da 

ditadura em algum momento. Decidem ir para São Paulo e nesse caminho Mauro vai 
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percebendo diversos aspectos urbanos e sociais que o instigam, já que a cidade a que chegam 

é completamente diferente daquela a que estava acostumado e vai viver em um bairro que 

reunia pessoas de diversas nacionalidades e etnias, como os judeus e os italianos. Neste trecho 

do filme, muito do desenrolar da história exige da interpretação do espectador a competência 

discursiva de mobilizar certas memórias e para reconhecer como o garoto está percebendo a 

nova vida, como ele está lidando com a situação ligada à clandestinidade. Ao chegarem a seu 

destino, os pais se despedem de Mauro (grifos nossos): 

Bia: Filho, entende. A gente não tá indo porque a gente quer.  

Mauro: Então por quê? 

[...]  

Daniel: E não esquece: a gente tá de férias, a gente saiu de férias tá? 

 

Esta cena sugere que a vivência dos pais, pelo modo que são instruídos a proceder na 

situação em que se encontram, lhes confere um saber: não é prudente explicar toda a situação 

ao menino, por mais que ele peça respostas, pois pode acabar até mesmo em situação de 

perigo por filiar-se ao discurso dos pais ou dizer a alguém o que está acontecendo, sabemos 

que até mesmo as crianças também sofriam com a perseguição dos militares. Se não fosse 

reforçado todo o tempo que estão “saindo de férias”, isso iria causar uma confusão 

considerada indesejável, portanto, seguindo o que acreditam ser as “regras” do que rege o 

discurso possível, assim o dizem. No que diz respeito ao vocabulário, percebemos a existência 

de semas que são fundamentais para embasar esse discurso, o que é confirmado em todo o 

decorrer do filme. Primeiramente, o verbo “indo”, sem qualquer complemento e no gerúndio, 

sem qualquer marcar de tempo, no contexto exposto, remete à fuga que não pode ser assumida 

como tal. O verbo ir é, a princípio, transitivo, demanda algum complemento, sua ausência 

produz certos efeitos de sentido na cenografia em que emerge. 

Já “férias” (tanto em “estar de férias” quanto em “sair de férias”), a princípio nos 

remete a /descanso/, /interrupção do trabalho/. No caso acima, cria uma relação necessária 

com a unidade lexical “indo”, ambos os termos ligados ao fato de que Bia e Daniel irão se 

ausentar sem claro paradeiro. O sentido de fuga se dá pela ausência de complemento para o 

verbo ir e por ele estar relacionado a essas “férias” que nunca se explicam, somadas à 

aceleração dos corpos e à aflição das feições, como registramos acima. O tema do 
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desaparecimento está, assim, relacionado à palavra “férias”, ganha um sentido completamente 

novo nesse contexto de enunciação, apoiado nessa conjuntura que obriga a dizer certas coisas 

e a não dizer outras. O estatuto do enunciador e do destinatário, conforme já foi comentado 

acima, em linhas gerais, estabelece a relação que deve existir entre quem fala e a quem se 

fala, uma relação social, institucionalizada, já que se fala de pai para filho. Ao mesmo tempo 

que se coloca como um sinal de alerta, camuflado como se fossem apenas instruções, existe 

um cuidado em deixar transparecer a preocupação e a proteção que deverão ser reafirmadas 

através das atitudes que eles querem que o filho exerça. Não é o caso da personagem Ítalo, por 

exemplo, como será citado à frente, que não mantém relação de parentesco nenhuma com o 

garoto e não assume o mesmo cuidado para com ele. No que diz respeito ao espaço 

relacionado à cena de fala, para que seja definida a dêixis enunciativa, percebemos que está 

instaurado um cenário completamente novo para Mauro, nesse ponto do filme. A curiosidade 

dele, como a de qualquer criança, está completamente aguçada e ele está preocupado em 

observar todos os detalhes que o cercam, que são desconhecidos até então. Na cena que 

precede a selecionada aqui, Mauro observa os detalhes da nova cidade através do vidro do 

carro e percebe que tudo lhe é novo. Isso acaba por influenciar na sua relação com o lugar em 

que é deixado, pois não quer conhecer o novo sem a presença de pessoas de sua confiança. 

Ali, no bairro do Bom Retiro, ele teria apenas seu avô que é uma pessoa com a qual, fica 

claro, ele não mantém relação muito próxima. O menino chega a afirmar por duas vezes que 

não quer ficar ali, já que não saberia o paradeiro dos pais e não teria alguém que ele 

considerasse um amigo a quem confiar seus sentimentos. Aqui, mais uma vez é feita a relação 

com o jogo de futebol, pois quando os pais o deixam, Mauro pousa a mala no chão e segura 

fortemente sua bola de futebol debaixo de um dos braços, sendo deixado sozinho. O modo de 

enunciação está necessariamente ligado aos cuidados expressos através das ações dos pais, os 

abraços, os beijos, o tom de voz baixo que é usado para se dirigir à criança – e também para 

não causar alarde –, exprimem preocupação não só com a situação que é dada ali, mas 

também com o que poderá acontecer se Mauro não cumprir o que pedem, o que 

provavelmente causa grande impacto no menino, já que ele percebe por meio desses atos que 

seus pais não estão contentes em deixá-lo. O discurso aqui então, segue um determinado 

modo de coesão que lhe é próprio, dando os sentidos necessários para as palavras em seu 

próprio contexto, assentado numa conjuntura.  
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Ainda pretendendo observar situações em que o sema “férias” é recorrente, 

selecionamos a cena em que Ítalo, um jovem amigo do pai do menino, estudante, 

assumidamente (para o espectador) de esquerda e ligado ao movimento de resistência, fala a 

Mauro sobre o que estão vivendo no período, que acontece a 1h21min52s do filme. O diálogo 

acontece após os militares saírem às ruas, perseguindo as pessoas sem muita “seleção”, 

apenas prendendo e instaurando uma imagem de terror e medo nos cidadãos que ali estavam, 

principalmente em Mauro e seus amigos, que não compreendiam ao certo a razão de tudo 

aquilo. Após o episódio, Mauro encontra Ítalo no prédio onde mora seu avô, ferido e 

buscando se esconder dos militares. O garoto leva o amigo de seu pai para a casa de seu avô e 

cuida dele, oferece comida e abrigo, já compreendendo em alguma medida a dimensão do que 

está acontecendo. Com a finalidade de buscar uma aproximação com Ítalo, Mauro o convida 

para jogar futebol de botão, o que ele costumava fazer na companhia de seu pai. Aí começam 

as perguntas do menino sobre o paradeiro dos pais e Ítalo é categórico em suas respostas e não 

revela aquilo que sabe sobre as “férias”. Depois de um tempo, chegam homens da polícia no 

prédio, procurando por Shlomo, vizinho do apartamento onde estão. Ítalo se apavora e cria-se 

um momento se tensão (grifos nossos): 

Ítalo: Fala baixo, Mauro. Esses homens são da polícia. Acabou a brincadeira, 

entendeu?  

Mauro: Tão levando o Shlomo. O que vão fazer com ele? Você não vai fazer 

nada pra ajudar ele?  

Ítalo: Não posso fazer nada, Mauro. Eu também vou ter que tirar umas 

férias. 

 

Diferentemente do que aparece no trecho anteriormente comentado, aqui a 

intertextualidade não coloca restrições tão limitadas, pois Mauro já está ciente do que 

acontece às pessoas que “tiram férias”. O fato de Ítalo estar machucado reforça que a ação é 

necessária. Não existe, portanto, uma delimitação relacionada à proteção, apenas o pedido 

para que o menino fale baixo, mas Ítalo deixa claro que poderá ser “levado”, assim como 

estão “levando” Shlomo, pois a “brincadeira” acabou, não há mais o que esconder do garoto, 

que presenciou os ocorridos. Aqui, o vocabulário se impõe de maneira semelhante ao que 

ocorre acima, a palavra “férias” é retomada e, assim, reforçada, o que nos leva a acreditar que 

ela é um sema fundamental nesse filme, e está ligada, aqui, a “levando”, que não tem o 

mesmo significado que “indo”, mas remete a ir embora, se deslocar dali para outro lugar, um 
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lugar que também não está marcado por complemento algum, dessa vez, relacionado à força 

física que estão usando contra o judeu: ele não vai por si mesmo, é levado. Já o sema “férias” 

assume exatamente a mesma posição, de fuga e afastamento: Ítalo também está em perigo, 

agora é claro. O tema predominante aqui está relacionado também ao exílio. Existe uma 

mudança considerável no que diz respeito ao estatuto do enunciador e do destinatário, pois 

aqui não existe o mesmo cuidado que havia entre pai e filho, Ítalo teme ser preso e, fala com 

firmeza ao garoto, o tom de voz é incisivo, árido e não há ações que demonstrem afeto ou 

ensejo de poupar a criança de explicações. No que se relaciona às cenas enunciativas em que 

se cenografa esse diálogo, percebemos uma clara situação de apreensão, Ítalo está machucado, 

Shlomo está sendo levado pela polícia e Mauro está preocupado com o futuro do judeu que o 

acolhera na sua solidão e abandono, além de ainda procurar respostas sobre seus pais, e a 

situação que está vivendo é uma espécie de confirmação de que seus pais estão correndo 

grande perigo nessa sua “saída de férias”. O modo de coesão se constrói a partir do que já é 

sabido pelo menino e Ítalo entende o que deve e pode dizer, que é diferente do que foi dito 

por ele antes, quando conheceu Mauro, em um bar durante um dos jogos da Copa do Mundo, 

onde Ítalo disse ser amigo de seu pai e Mauro prontamente o respondeu, dizendo que ele 

estava de férias ao invés de buscar respostas.  

A última cena selecionada do filme brasileiro fará uma ponte com Machuca, pois usa-

se o termo “comunista”, que é recorrente no filme chileno, como mostraremos mais abaixo. 

Aos 26min55s, Shlomo se reúne com a comunidade judaica à qual pertence para discutir as 

dificuldades que está tendo para cuidar de Mauro, pois a criança não conhece os seus 

costumes e pertence a uma comunidade completamente diferente da sua, o que dificulta muito 

a relação dos dois, além de não se saber o paradeiro de seus pais, e isso deixa suspeitas sobre 

a relação dos dois com a política (grifos nossos): 

Rabino: O problema não é o menino, o problema é saber por que os pais dele 

não voltam.  

Personagem: O rabino acha que eles estão metidos com política?  

Personagem 2: Daniel Stein virou comunista! 

Personagem 3: Não fala bobagem! Agora todo mundo é comunista?  

[...]  

Rabino: Daniel, filho de Mótel, avisou que está de férias. Todos 

entenderam? Férias! 
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Não existem regras explícitas expostas nesse diálogo do filme, pois Shlomo apenas 

está procurando sua comunidade para compartilhar um momento conturbado de sua vida, com 

a finalidade de receber ajuda dos amigos. Como todos já entendem o que se passa no território 

brasileiro, existe uma regulação dos diálogos, que permite fazerem hipóteses abertamente. A 

regra aqui, talvez, seja que os judeus reunidos devem buscar soluções para Shlomo, e não 

ligadas à modalização do que deve ou não ser falado para evitar algum tipo de problema, 

como era o caso anteriormente. O vocabulário aqui é novo, pois ainda não havia sido 

enunciada a palavra “comunista” no decorrer do filme. Como os judeus que o filme mostra 

são pessoas mais velhas e estão cientes do que acontece no país, claramente associaram o fato 

de Bia e Daniel sumirem com uma fuga da ditadura. “Comunista” é um termo que estava 

relacionado à luta física inclusive, já que quem se denominava assim claramente se 

posicionava contra o governo e estava sujeito à caça, comandada especialmente pelo 

Comando de Caça aos Comunistas (CCC). Aqueles que fugiam eram classificados como “de 

esquerda” rapidamente, o que é uma paráfrase de “comunista”. Há, nesse contexto 

enunciativo, certa distinção na colocação de “férias”, em relação ao que aparece nos outros 

trechos. O rabino usa essa palavra para reforçar que não há nada de “errado” com os pais de 

Mauro e que eles estão apenas afastados por motivos que não a ditadura, apela para que lidem 

com o sentido ligado ao “descanso”, não “exílio”. O tema inicial é a posição de Shlomo para 

com Mauro, mas acaba envolvendo aspectos políticos. Aqui, percebemos que os temas estão 

interligados. Se algo acontece externamente, irá influenciar na convivência dos indivíduos, 

afinal, além do fato de Mauro não ser judeu – o que já é um grande choque para essa 

comunidade –, existe a possibilidade de Shlomo ser perseguido por manter contato com 

pessoas ligadas à militância, o que realmente acontece na cena comentada acima, posterior a 

esta. Também é interessante percebermos como a palavra “férias” ganha nova potência 

semântica nesse contexto, percebemos como a significação é relativa ao tema discursivizado, 

já que assume determinado caráter nas outras cenas e nessa está ligada ao sentido que o 

rabino, de seu lugar institucional, impõe: fim de conversa, não vamos especular sobre 

atividades comunistas dos pais do menino abandonado. Por ser a instância máxima no 

judaísmo, o rabino exerce poder de fala sobre os outros, logo, a interação entre o enunciador e 

os destinatários é coordenada pelo líder, que fala aos que guia. A palavra do rabino é a que 

mais vale ali; instaura uma posição institucional, põe-se como fiador, portanto como quem 

tem o direito e até mesmo o dever de levantar a voz para acalmar os ânimos dos presentes e 
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levá-los a uma outra reflexão, já que seu papel como líder religioso é ajudar aos que 

necessitam e Mauro precisa muito de alguém que cuide dele, pois está sozinho. O lugar em 

que discutem é possivelmente a sala de sinagoga, mas não se sabe ao certo. Estão cercados de 

livros e o rabino ocupa um lugar de destaque. O modo de enunciação buscando que o discurso 

seja legitimado é modalizado pelo rabino, que tem a função de dizer o que deve ou não ser 

feito.  

Em Machuca, foram selecionadas outras três cenas, sendo a primeira uma em que os 

garotos estão em um ato a favor do governo, a segunda em uma reunião de pais do colégio em 

que estudam e a última acontece quando Roberto, o amante da mãe de Gonzalo conversa com 

o garoto sobre sua escola. 

A primeira cena acontece a 1h11min de filme, os garotos estão junto com a jovem 

Silvana e seu pai em uma passeata de pessoas que são a favor do governo militar (tradução e 

grifo nossos): 

Manifestantes: Quem não pula é comunista!  

 

Gonzalo, o menino rico, está em seu primeiro ato público, nunca tinha participado de 

nada parecido e está completamente deslocado. Está ajudando a família de seu amigo pobre a 

vender bandeirinhas e outros adereços. Não é cabível que pessoas contrárias ao que é dito ali 

frequentem o local, muito menos que se pronunciem, a não ser que queiram gerar algum tipo 

de desconforto. As regras aqui são importantes no que se relaciona ao discurso e claramente, 

no que se relaciona à ação, pois, se estão inseridos naquela comunidade, devem seguir suas 

regras: dizer certas coisas e fazer certas coisas. O pai de Silvana chega a instruir os meninos a 

pularem para que não causem problemas (isto é, para que não pareçam externos à comunidade 

discursiva que ali está), no entanto, sua filha se nega a fazê-lo. Os meninos atendem 

prontamente ao pedido, pulando junto com as pessoas “de direita” e, ao fazer isso, negam 

publicamente que são “comunistas”, o que entra em contradição com a próxima cena, em que 

eles pulam também para apoiar as pessoas “de esquerda”, negando ser “múmias”, como são 

chamados nessa outra comunidade os que apoiam a ditadura. O sema fundamental que emerge 

da cena é “comunista”: é a palavra que definirá a pessoa, que num dos casos pula e no outro 

não. Os sentidos atribuídos ao termo dependem de todo o contexto de práticas em que 
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aparece. O pai de Silvana também pede que eles pulem, a fim de protegê-los e então os 

meninos seguem essa orientação, e não está claro o quanto entendem que essa ação, mais do 

que física, é ideológica. Já Silvana tem a consciência de que o ato a fará negar aquilo em que 

ela realmente acredita. O espaço em que ocorre é o cenário de tensão instaurado após a queda 

de Salvador Allende do poder. Muitas pessoas perdiam seus direitos e os viam sendo 

arrancados. A narrativa fílmica deixa claro que os militares estavam preocupados em ajudar 

quem podia ser útil a eles de alguma forma, não ajudando a quem realmente precisava de 

algum benefício do governo para sobreviver, por isso a negação de Silvana em se afirmar a 

favor da ditadura. O modo de enunciação dos envolvidos no ato está ligado necessariamente à 

expressão corporal, já que eles devem saltar, marchar e gritar. Além disso, é interessante 

perceber como se vestem os envolvidos na passeata, pois isso os caracteriza como pessoas que 

possuem certo poder aquisitivo diferente de Machuca e Silvana, o que reafirma que os dois 

não estão inclusos naquela comunidade, diferente de Gonzalo. O modo de coesão está ligado 

a todos esses elementos da situação vivida.  

A próxima cena a comentar acontece em 1h11min de duração. Os pais dos meninos do 

colégio estão presentes em algo que se assemelha a uma reunião religiosa, mas, após uma 

reza, é interrompida pelo Padre e diretor da escola para discutir a situação que estão vivendo 

ali, pois os meninos vivem em constante violência e ataques. A reunião segue e os pais dos 

meninos ricos dão suas opiniões (tradução e grifos nossos):  

Padre McEnroe: Os que não gostam do colégio, que saiam do colégio!  

Personagem 1
6
: Porque é que você não sai, padre comunista? Fora! 

Personagem 2: O Padre representa os sentimentos de um grupo considerável 

aqui. Aqueles entre nós que querem uma educação igualitária e 

profundamente democrática para nossos filhos. 

 

Como acontece na cena analisada anteriormente de O ano em que meus pais saíram de 

férias em que o judeu Shlomo reúne-se com seus pares para discutir as medidas que deve 

tomar diante da situação em que se encontra Mauro, o garoto que abrigou, aqui o Padre 

também convoca os pais para debater, com todas as coerções características de uma situação 

institucional como essa: pais e filhos numa escola em reunião com a sua diretoria. E, como se 

                                                           
6
 A Personagem 1 é a mãe de um dos garotos ricos, que está vestida de maneira semelhante à mãe de Gonzalo. A 

personagem 2 é um dos pais dos garotos ricos, vestido de maneira igualmente semelhante a eles. 
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encontram em um lugar considerado sagrado por alguns e por manterem seus filhos em uma 

escola religiosa, devem seguir ou ao menos respeitar os princípios do catolicismo, espera-se 

que os pais tenham um comportamento que se assemelhe mais ao que prega a religião de 

muitos ali presentes, com: a mansidão e tratamento digno ao próximo – o que não acontece. 

Portanto há uma quebra de expectativa, a não ser pela fala da Personagem 2, que vai contra 

tudo o que está acontecendo no local, e não é ouvida pelos que estão ali presentes. No que diz 

respeito ao vocabulário, aqui há uma aparição de “democrática” e “igualitária”. Como as 

palavras são proferidas por um pai que está indo em posição contrária à de uma mulher que 

não aceita que seus filhos “se misturem” com os pobres, podemos perceber que a fala dela não 

mantém nenhuma relação com a democracia e com a igualdade, pelo contrário, é excludente, 

já que quer que o Padre que viabilizou a entrada dos meninos pobres do colégio saia ele 

próprio da direção do estabelecimento. Isso também acaba por colocar as pessoas que apoiam 

o governo em uma posição que já é clara, mas que é demonstrada nessa cena: são contrários a 

“democracia”. No entanto, essa posição é óbvia apenas no caso, já que são falas opostas, pois 

muitos acreditavam que /democracia/ não estava apenas relacionada ao voto e que o governo 

podia, sim, governar para todos mesmo sendo uma ditadura. Existe, portanto, um tema aqui 

presente, com dois posicionamentos: um que é pró inclusão e um contra. De um lado, uma 

pessoa que não quer que seu filho estude com alguém diferente dele e, para reforçar essa 

ideia, faz ataques ao Padre que viabilizou esse contato entre “diferentes”, o que é entendido 

como uma posição de “comunista”. Do outro, uma pessoa que quer que seu filho conviva com 

as diferenças e que tenha um senso amplo do que é “democracia” e “igualdade”, o que fica, 

nessa cena, homologado com o termo “comunista”.  

Na cena fílmica, percebemos que quem enuncia, quem tem o direito à voz, são o Padre 

e os pais dos meninos ricos. Para que os pais dos meninos pobres possam falar, é necessário 

que os primeiros terminem suas falas. O modo como enunciam é autoritário, ficam de pé e 

falam em um tom de voz elevado. Para fazer ataques ao Padre, falam aos gritos. O Padre, no 

entanto, mantém a postura e a calma. Já os pais dos meninos pobres falam em um tom de voz 

calmo e baixo, sem gritar em nenhum momento, além de não serem percebidos aspectos de 

firmeza em nenhum instante. O modo de coesão aqui não é conduzido pelo Padre, como no 

caso do rabino no filme brasileiro. Como os pais não aceitam a posição do líder, são eles 

mesmos que querem dar continuidade à reunião e não reconhecem mais a autoridade fiadora 

da discursivização que sustenta a instituição, não aceitam ser conduzidos pelo líder da religião 



78 
 

que provavelmente seguem, que também é órgão máximo daquela instituição estudantil. Algo 

externo a essa comunidade configurada a atravessa: a posição da Igreja Católica prevalecente 

nessa conjuntura.  

A última cena selecionada de Machuca se passa aos 27min40s, na qual Gonzalo se 

encontra, à mesa da sala de jantar com o amante de sua mãe, Roberto, e com ela, e se dá uma 

conversa informal sobre a situação do colégio, pois os meninos novos já chegaram (tradução e 

grifo nossos): 

Roberto: Ouvi dizer que as coisas mudaram por lá (colégio). Que os padres 

viraram vermelhos. É verdade? 

Aqui, estão em uma conversa informal e todos agem como compartilhando do mesmo 

posicionamento, pois, apesar de Gonzalo ainda ter muitas dúvidas sobre seu lugar, está 

inserido em um espaço físico que, nessa altura do filme, não lhe permite ter outra opinião. 

Não existem regras completamente explícitas para se dar o diálogo, mas de algum modo 

Gonzalo sabe que se espera que não discorde das ideias postas na mesa, mesmo que a posição 

do padre “vermelho”, como coloca Roberto, tenha lhe trazido um novo amigo e o tenha 

despertado, assim, para questões variadas. No que se relaciona ao vocabulário, percebemos 

um novo termo aparece parafraseando “comunista”. /Vermelho/ é a cor relacionada aos 

movimentos sindicalistas, além de ser a cor da bandeira da União Soviética, centro socialista 

do mundo na época da Guerra Fria. Logo, o uso da palavra está necessariamente ligado à 

inferência de que os tais padres estão ligados ao comunismo. E o uso da palavra aqui se dá de 

maneira pejorativa, conforme se pode depreender de toda a cena, os gestos imponentes, que 

impõem respeito, sobretudo, que constroem a noção de que as coisas no colégio mudaram 

para pior. O estatuto do enunciador e do destinatário é definido de uma forma que Gonzalo 

apenas escute e concorde com o que é falado por Roberto com anuência sua mãe, já que ainda 

não está totalmente inserido no novo contexto em que vive e, portanto, não participa de uma 

formação discursiva que o permita ter um posicionamento engajado diante do que escuta ali. 

Estão na casa de Roberto, que é arejada, clara, com móveis caros, algumas empregadas 

transitam por ali e servem um café variado, um forte contraste com a outra casa que andou 

frequentando, a de Machuca, que não possui nem ao menos um sistema sanitário. 

Do filme Kamchatka também foram selecionadas três cenas. A primeira é uma 

conversa de Harry com seu pai, que está explicando que eles precisam sair de onde moram, a 
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segunda é uma conversa do menino com o seu avô, e a última é um diálogo de Harry consigo 

mesmo, falando sobre a arte de ser um escapista. 

A primeira cena selecionada acontece aos 7min40s. Harry está preocupado, pois ouviu 

uma conversa de sua mãe dizendo que um amigo da família havia sido levado pelos militares 

(tradução e grifos nossos): 

Harry: Levaram ele, não foi? Mas não vai acontecer nada com ele. Você vai 

soltar ele. Pra isso existem os advogados. Mas Roberto também é advogado. 

Eles também levam os advogados?  

[...] 

David: Sabe o que nós vamos fazer? Vamos nos afastar por alguns dias, até 

que as coisas se acalmem. 

 

Existe aqui um mesmo enquadramento de regulação do diálogo que em O ano em que 

meus pais saíram de férias, em que Bia e Daniel também falam com cuidado ao seu filho, 

para que a realidade não o choque e para que isso não se transforme em algo que lhes 

prejudique no futuro. Logo, as regras ligadas à intertextualidade estão dadas aí, o que deve e 

não deve ser dito para uma criança que nem ao menos compreende a situação em que se 

encontra e que pode cooperar na proteção dos membros da família. O vocabulário se 

assemelha muito ao do filme brasileiro, não se usa o termo /férias/ no diálogo, mas podemos 

inferir que seus sentidos ecoam em “afastar”, ou seja, é uma paráfrase possível. “Levar” 

também está claramente ligado ao que é dito no filme brasileiro, quando os militares levam 

Shlomo e Mauro assiste à cena, compreendendo, afinal, o que está acontecendo. Harry 

também parece ter clareza sobre o que ocorre. Não sabe ao certo a razão de terem levado o 

amigo dos pais, mas entende que os militares “levam” as pessoas que se posicionam contra 

eles. O verbo levar também demanda complemento – a princípio, leva-se a algum lugar e/ou 

leva-se algo –, no entanto, no caso não existe complemento algum, a função intransitiva faz 

com que Harry não saiba o que acontece ao sujeito ao ser levado, apenas entende que ele 

“some” do que se considera sua vida normal cotidiana. O tema da conversa é o 

desaparecimento, não só do amigo do pai, o Roberto, como também deles, que irão se 

“afastar” para não sofrer algum tipo de repressão mais severa. O termo “coisas” também é 

importante nessa tessitura em que se formulam as balizas do sentido produzido: é uma palavra 

que refere tudo o que foi dito (e que os interlocutores vão, conforme suas competências, 
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depositando no material linguístico) e, ao mesmo tempo, não designa com clareza um fato ou 

um objeto específico. Esse apontar sem dizer tem um efeito anafórico importante numa 

conversa em que o pior não pode ser dito “com todas as letras”. Os semas assumem, então, 

seu significado a partir do lugar relacionado ao tema do diálogo. Com o mesmo cuidado que 

os pais de Mauro falam a ele, David também fala a Harry. O pai aqui deve assumir o papel de 

uma pessoa que tranquiliza, deve dizer palavras de conforto, que não assustem mais o garoto 

que descobriu a prisão do amigo. Apesar disso, David também deve mostrar que existe outro 

caminho para viverem a vida normalmente, e que está relacionado ao “afastamento”, que 

agora é hora de cuidarem de sua família, e é bem-sucedido em fazê-lo, pois Harry aceita que a 

família vá. O local em que se passa a cena é um quarto de uma casa dos amigos dos pais, 

portanto, já um lugar deslocado (não é seu quarto), um lugar que instiga a curiosidade do 

garoto e que já o faz perceber que sua casa não é mais um lugar seguro. David se dirige a ele 

com um tom de voz calmo, ensejando credibilidade e seriedade, compatíveis com o lugar de 

pai e guia da fuga, aqui, homologados. 

A segunda cena a comentar como emblemática da semântica desse filme acontece em 

1h50s de filme, enquanto Harry explica ao seu avô a situação que está vivendo com seus pais 

e seu irmão. O senhor não está ciente de que sua família está envolvida em tudo aquilo que o 

garoto conta e reage com espanto. Neste momento específico, Harry mostra que entende o que 

acontece a sua volta, porém, não sabe ao certo como se construiu a conjuntura que o levou até 

ali. No entanto, entende o contexto em que está vivendo e explica-o ao seu avô (tradução e 

grifos nossos):  

Harry: Moramos fora da cidade. Mamãe foi demitida do laboratório. Papai 

perdeu o escritório. Alguns militares entraram, quebraram tudo e levaram o 

Roberto, o sócio dele. 

 

A situação em que se encontra não é feliz para ele, pois está recluso e impedido de se 

relacionar com seus amigos, com os lugares que costumava frequentar, com a sua vida como 

costumava ser. A interação vai ser regulada, então, por aquilo que o menino entende que é 

preciso e que é possível dizer, e diz como se dizer também permitisse entender: formular o 

dito. Agora, ele se encontra em uma situação que chega a ser até mesmo desesperadora, já que 

sua vida e de sua família está em risco. Em certo ponto do filme, após a visita da família aos 

avós, os militares invadem a casa do sítio, onde estão vivendo sua nova vida, com seus novos 
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nomes, e destroem tudo que há ali. E Harry ao contar essas coisas parece se dar conta da 

iminência disso, mas para que seu avô não brigue com seu pai ou peça para ele se afastar do 

que é relacionado à atividade política, e, sim, que acolha esse dizer que ele precisa 

compartilhar com alguém, diferente de seus pais e irmão. Aqui, o vocabulário se coloca como 

antes, porém, a diferença é que Harry fala sobre os “militares” e associa o fato de Roberto ter 

sido “levado” com a força militar. No filme brasileiro citado anteriormente, Mauro vê que os 

militares levam as pessoas, assim como levaram Shlomo, mas não enuncia isso, apenas faz 

referência ao ato de levar. Harry, no entanto, mostra-se tão preocupado e ciente do que 

acontece, que parece não ver problemas em enunciar, já que fala a alguém que lhe é de 

confiança. Além disso, ele usa o verbo morar para se referir ao novo lugar que habita 

clandestinamente; e aí, o complemento “fora da cidade” funciona como registro do 

afastamento – da escola que frequentava, do laboratório onde a mãe trabalhava, do escritório 

do pai, enfim, da vida que tinham. Percebemos então que ele passa a se identificar com o que 

vive, passa a fazer parte da comunidade das pessoas que fogem da repressão promovida pelo 

regime militar, já que identifica o sítio como o novo lugar em que habita, agora existe uma 

identificação com o local para o qual escapam, conforme a formulação que vai construindo 

com base nas suas leituras de Houdini. O tema da conversa no desabafo de Harry é o da fuga, 

do escapismo de quem têm sido capazes. Os sintagmas ganham sentidos próprios no contexto 

à medida que definem a posição de Harry, e causam impacto em seu avô. Aqui vemos 

claramente uma criança preocupada que fala a um adulto, buscando compreender o que ainda 

não é claro. O avô permanece em silêncio, apenas observando o que lhe é dito, não há reação 

exteriorizada pela fala, apenas pelas expressões faciais que demonstram preocupação. Estão 

em um trator, na propriedade do avô, que também é um sítio. Afastados de todos os outros, 

íntimos, se sentem confortáveis, estão se divertindo como costumavam fazer, o garoto se 

sente bem por estar em família, o que parece encorajá-lo a dizer o que diz.  

No que diz respeito ao modo de enunciação, percebemos o tom de preocupação na voz 

de Harry, seu olhar é triste e o garoto também está preocupado com a reação do avô. O modo 

de coesão segue, então, comandado por Harry, pelo tom e outros elementos que mobiliza para 

explicar a outro aquilo que antes não entendia: ganhou competência discursiva, pode 

manobrar esse difícil dizer. 
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A última cena que comentaremos se dá em 1h18min de filme, quando Harry decide ir 

visitar seu melhor amigo, Bertuccio, colega de quando levava uma vida que ele considerava 

“normal”. A essa altura do filme, o garoto está fascinado pelo escapista Houdini e tenta seguir 

seus passos para sair de situações difíceis, como fazia o mágico. Arriscando sua segurança, 

Harry vai sozinho até a casa do amigo, indo de trem até Buenos Aires, e acaba ficando 

perdido por algumas horas, sem saber como voltar para casa (tradução e grifos nossos). Nessa 

aflição, pensa sobre o que tem aprendido ao ler sobre Houdini. 

Harry: Três requisitos distinguem o escapista profissional do amador. 

Primeiro, disciplina. O escapista sabe que sua rotina diária é árdua e sem 

descanso. Segundo, concentração. O escapista deve distinguir o que é 

importante e o que é supérfluo. O último requisito é coragem. O escapista 

precisa dela para realizar seus propósitos até o fim. O livro de Houdini conta 

muitas coisas: onde ele nasceu, quem eram seus pais, como ficou famoso, 

quais foram os desafios mais difíceis... A única coisa que não conta é como 

fazia para escapar. 

 

O que preside a regulação da cena é uma fala de Harry consigo mesmo, ele diz o que 

deve para si mesmo em sua situação extrema e de fato, ele fala ao espectador, na medida em 

que, desde o início da história, se põe como voz narradora de um já vivido. O termo aqui 

posto em relevo, “escapista”, é recorrente no filme, pois Harry identifica-se muito com 

Houdini e tenta de várias maneiras imitar os atos de que ele era capaz, o que se intensifica à 

medida que a vida de fuga da sua família vai se complexificando e, nesta altura, ele de certo 

modo foge, escapa da sua própria família. Aqui, podemos fazer uma ponte com o filme O ano 

em que meus pais saíram de férias no sentido em que Mauro se sente um goleiro, deixado 

sozinho em campo. O “escapista” também é deixado sozinho nas situações perigosas para que 

consiga sair delas sem a ajuda de ninguém. Os requisitos citados por Harry são familiares a 

ele, está conseguindo ser corajoso, concentrado e principalmente ter disciplina, se não fosse 

assim, ele não sobreviveria em seu novo estilo de vida, ainda mais sabendo das coisas que 

acontecem como cada vez mais sabe. “Escapista”, então, é sinônimo de coragem, disciplina e 

concentração constituída numa solidão que se assemelha à do “goleiro” para Mauro. Harry é 

um “escapista” como Mauro é um “goleiro”. “Escapar” aparece com o sentido que se 

relaciona à questão da sobrevivência em si, na situação em que se perde depois de ter sido 

recusado na casa de seu amigo, em que a mãe dele não deixa Harry se quer entrar, ele não tem 

como voltar para seus pais, e se fosse encontrado na rua causaria um grande problema para 
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todos, remetendo ao fato da sobrevivência. O enunciador, aqui, é o garoto e o destinatário são 

os espectadores. Não somos levados a compreender de imediato, no início do filme, a relação 

que Harry constrói com Houdini, podemos acreditar se tratar apenas de um ídolo e, assim, de 

uma companhia na sua solidão do exílio, alguém diferente da família a quem ele possa se 

apegar durante o período de reclusão. Aqui, no entanto, fica claro que Houdini é uma 

referência para Harry, que ele se identifica realmente com a condição “escapista”.  

Considerações finais 

Constatamos, com base na documentação composta pelos filmes, relatórios 

relacionados à ditadura, os abusos que os militantes sofriam e como a repressão se espalhava 

de maneira aterrorizante pelos países do Cone Sul, o que é visto nas narrativas não só através 

do que é documentado através de palavras, mas também através de imagens que acionam no 

espectador uma memória já cristalizada sobre o que é de conhecimento de muitos que têm 

algum tipo de interesse pelo assunto. Além disso, a forma violenta como é mostrada a 

abordagem militar aos cidadãos, principalmente em O ano em que meus pais saíram de férias 

e Machuca, também reforça que o momento era crítico e que um dos seus fundamentos eram 

os desaparecimentos, rotineiros. 

No que se relaciona à formação do entendimento das crianças diante desses 

desaparecimentos, constatamos que ela só é possível porque existe algo que se relaciona 

principalmente ao que elas veem e podem, então, associar ao que é dito, especialmente ao que 

é metaforizado e aos silêncios que vivem em muitas interlocuções. Por isso se dá, a partir de 

certas experiências, a rápida compreensão através de palavras ambíguas, opacas, que estão 

relacionadas a práticas não verbais, no exterior do que é dito e que, no entanto, afeta 

profundamente os sentidos dos dizeres. Também através do silêncio, que é carregado de 

sentidos, pois há coisas que não se podem dizer explicitamente, e se os meninos não são 

expostos todo o tempo às ações militares, estão em formação delineada pelos posicionamentos 

de seus familiares, amigos, vizinhos, convivas. Tudo o que constroem, relacionado à 

significância do que vivem, só é possível devido ao fato de serem capazes de entender, nas 

relações parafrásticas construídas que estão em situação de risco. Isso vale para a necessidade 

do silêncio como forma de proteção, já que, ao dizer que os pais estão de férias, Mauro nega a 

acusação de que estão fugindo por correrem riscos relativos as suas posições políticas; e como 

forma de compreensão interna para Gonzalo e Machuca, que não exteriorizam através de 
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palavras em momento nenhum o que pensam sobre a situação política, mantêm-se em silêncio 

sobre isso, sua forma de resistência e questionamento, pois seus atos dizem muito, ao porem 

em relevo sua amizade e convivência, que vão entendendo como algo impensável para as 

comunidades discursivas de que participam por serem crianças, sem escolha, e que são tão 

diferentes, excludentes nesse momento do regime. Os passos, falas e constatações dos garotos 

são intensamente guiados por aqueles que os acompanham. O que é proferido pelos adultos é 

tomado como fundamento para a ação, já que precisam de alguma base de sobrevivência. 

Assim, os meninos acatam sugestões de comportamento, enquanto vão preenchendo as 

lacunas, estabelecendo as relações parafrásticas ou percebendo as que se estabelecem em seu 

entorno. Isso fica evidente em Machuca, pois Gonzalo não concorda com o posicionamento 

da mãe e entende que segui-lo vai contra aquilo em que ele acredita. De todo modo, os 

adultos, o que dizem, o modo como dizem e o que não dizem são as balizas do entendimento 

possível que as crianças vão construindo. Nos casos em tela, isso está muito crucialmente 

ligado à sobrevivência, pois as ditaduras impõem justamente, mais do que em qualquer 

regulação enunciativa, que se digam certas coisas de certos modos e que outras não sejam 

possíveis de dizer. 

No que diz respeito à semântica global, esse princípio de coesão de todo discurso, 

dado pela gestão de elementos muito variados que, em conjunto, produzem sentidos, 

percebemos que existe apenas um tema geral nos três filmes: uma repressão violenta que 

produz exílio e afastamento. No entanto, esse tema se desdobra em vários outros, como foi 

apresentado nas análises. Cada situação desdobra um tema que supõe a existência de uma 

intertextualidade, carregada de restrições sobre o que deve ou não ser dito, como acontece em 

O ano em que meus pais saíram de férias, por exemplo, quando Mauro, ao conhecer Ítalo, não 

está autorizado a construir com ele uma relação que permita que certas coisas sejam ditas, 

como perguntas sobre o que aconteceu com seus pais. Já na situação em que Shlomo é preso, 

percebemos que a relação é tão aberta que os dois já utilizam o sema “férias” com um sentido 

consensuado e consagrado na situação de exílio em que, de certo modo, estão, ou seja, estão 

autorizados a dizer coisas que não eram possíveis serem ditas antes de construírem uma 

intimidade solidária e a certeza de partilharem de uma mesma comunidade discursiva, em que 

as palavras têm os sentidos que têm.  
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As categorias de enunciador e destinatário também fazem toda a diferença para a 

compreensão de como se formam as posições dos meninos, já que quando os pais falam a eles 

existe uma maior atenção e maior desejo de compreensão, as crianças buscam respostas e 

acatam, a princípio, tudo que é dito. Mesmo quando surgem indagações, são supridas pelo 

silêncio ou por alguma explicação breve e rasa, e assim os meninos entendem que se trata de 

uma situação de risco e que devem respeitar as posições ali colocadas, o que não acontece 

quando estão conversando com pessoas que não são membros de sua família, como é o caso 

de Ítalo, alguém que Mauro vê como um amigo e Lucas, no filme Kamchatka, um jovem que 

os pais de Harry acolhem, que também está em fuga. Em Machuca, esse papel é preenchido 

por Silvana, que explica a Gonzalo o que é ser “de direita”, encaixando-o nessa posição e 

gerando um desconforto que leva o menino a compreender, afinal, a complexidade da 

situação. Assim também percebemos como é importante o modo de enunciação e como os 

gestos sutis de afeto causam impacto nas crianças, assim como os atos desesperados após as 

recomendações. Tudo isso coopera para que seja criado um campo semântico, transformado 

em uma posição pelas crianças diante de determinadas situações. 

Essas categorias, como parte da dêixis enunciativa exercem uma função fundamental. 

Por isso levam-se em consideração as relações semióticas construídas, como são construídas 

as cenas de violência repressiva, qual a reação das crianças diante da situação, como são 

vistos os muros pichados, como é aceito o novo cenário de exclusão em que estão inseridos.  

No que diz respeito aos semas fundamentais que dão base aos discursos, percebemos 

que em O ano em que meus pais saíram de férias, a palavra mais recorrente e que mais 

expressa o que é vivido na narrativa é “férias”, significando exílio da rotina normal, em estado 

de fuga dos militares que reprimem, o que é reforçado pelas unidades lexicais “indo”, 

principalmente, e “levando”, sem complemento que explique para onde estão indo e para onde 

estão levando, como comentado nas análises. “Sair de férias” homologa-se, nesse contexto, 

com “ir”, que é o modo de evitar “ser levado”.  

Também percebemos a presença de semas que serão retomados em Machuca, 

fundamentalmente “comunista”, que mantém uma relação direta com “socialista”, 

“vermelhos”, “marxistas”, “de esquerda”, “diferentes”, etc., conforme relações parafrásticas 

que aparecem no filme – o que levanta questões importantes sobre a homologação de 

/comunista/ com qualquer posicionamento contrário ao regime repressivo.  
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Em Machuca, os semas encontrados mantêm relação evidente com os do filme 

brasileiro. O que mais se destaca em termos de recorrência é “comunista”, que se estabelece 

em relações parafrásticas com “vermelhos” e “marxistas”. Além disso, também encontramos 

“direitistas” como um sema de extrema importância para construir a compreensão do que era 

vivido ali. Interessante observar também relações como quando a mãe de Gonzalo classifica 

os ricos e pobres como “peras e maçãs”, para justificar que não devem se misturar. Logo, um 

dos dois é visto como uma das frutas e o outro, como a outra, não são da mesma “espécie”. Já 

a mãe de um dos amigos de Machuca entende que ela e seus companheiros são vistos como 

“culpados”, o que também se liga a “comunistas”, “vermelhos” e “marxistas”, pois esses são 

os julgados pelos que apoiam o governo, os que sofrem perseguições e quase não conseguem 

se manter vivos na realidade que os cerca. 

Em Kamchatka, os semas recorrentes mantêm semelhança notável com as citadas 

anteriormente. No entanto, não se fala em “comunismo” em nenhum momento do filme. A 

palavra que mais ganha destaque no contexto é “Kamchatka”, já que é um filme sobre o que é 

a resistência e como vivê-la, e a península (que resiste às investidas que separam o mundo da 

Guerra Fria) pode ser entendida como um lugar em que se pode resistir. São feitas algumas 

relações com /fuga/ através da palavra “afastar”, que indica que irão abandonar a vida com a 

qual estão acostumados para viver algo novo, longe da repressão que ameaça suas vidas até 

ali “normais”. A relação com o desaparecimento se dá também com a insistência de “levar”, 

“levaram”, assim como em O ano em que meus pais saíram de férias, pois aqui também não 

há complemento para o verbo. No entanto, Harry sabe, como Mauro e os amigos em 

Machuca, que os “militares” levam, logo, “militares” é um outro sema que dá base à 

discursivização sustentada pela narrativa e, no que tange aos desaparecimentos, são sempre os 

atores preferenciais: ou se foge deles, ou eles levam – em ambos os casos, trata-se de “sair da 

vida normal”. Por fim, podemos selecionar “escapista” para descrever os militantes nesse 

filme, já que estão vivendo em perigo e enfrentando desafios a todo momento, relativos a 

escapar, se afastar, fugir do que prende.  

É possível concluir, enfim, que os desaparecimentos que aconteceram nas ditaduras do 

Cone Sul no período estudado articulam ações de fuga, exílio e sequestro que, não sendo 

assim referidos justamente por esses termos denunciarem o que era obrigatório calar, 

assumem, então, valores semânticos que põem em relevo, na sua recorrência, uma noção de 
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/afastamento/ sempre produzido por /militares/ que /levam/ os /comunistas/. Os valores 

atribuídos a cada um desses semas são complexos e se consagram conforme as relações 

parafrásticas e os lugares de fala, sempre implicados. Por isso, os relatos, toda e qualquer 

documentação do período e os autos dos julgamentos dos crimes cometidos no período são 

tão importantes: balizam os sentidos atribuíveis a esses semas e só assim se pode 

historiografar as lutas havidas.  
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