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A PALAVRA NA PRODUÇÃO DE SENTIDOS: 

UMA REFLEXÃO DISCURSIVA SOBRE A LINGUAGEM 
POLITICAMENTE CORRETA 

  
 

Reinaldo César Zanardi (UEL)1 
 

Resumo: A língua como atividade social pressupõe um fenômeno inerente ao ser humano: 
a capacidade de se comunicar, que lhe permite apreender conteúdos, dando-lhes um 
significado, a partir de um sentido que depende de fatores como o social, a história e a 
ideologia. A comunicação é inerente ao ser humano, mas a linguagem não é natural; é 
fabricada socialmente a partir de convenções. A partir da língua enquanto sistema, executa-
se a linguagem para efetivar a comunicação. Na relação sentido criado/significado 
apreendido (interpretação), deve-se levar em conta o discurso: um terreno fértil para 
posicionamentos ideológicos, a partir de uma trama de relações de assujeitamento. O efeito 
de sentido depende do sujeito do discurso na interseção entre o social, a história e a 
ideologia. Tomando a ideologia materializada na linguagem, a história como espaço de 
significação social e os efeitos de sentidos do discurso, o objetivo deste trabalho é refletir 
discursivamente sobre a linguagem politicamente correta (LPC), que propõe substituir 
palavras consideradas negativas por outras – positivas/neutras – para amenizar ou reduzir o 
preconceito contra públicos marginalizados, que sofrem com a desigualdade. Neste caso, o 
tratamento linguístico. Como recorte da LPC, o adjetivo negro que compõe sentidos à raça 
negra e a situações ruins ou indesejáveis. Para tanto, este trabalho vale-se de manchetes de 
diferentes veículos: “O câmbio negro do colarinho branco”, Estadão On-Line; “Tráfico de 
animais, um mercado negro e cruel”, Brasil 247; "Baladas usam lista negra para barrar 
clientes indesejados", Folha de S. Paulo. Como suporte teórico, este trabalho recorre a 
Michel Pêcheux que sistematiza contribuições da Linguística de Saussure, do materialismo 
histórico de Marx e da psicanálise de Freud; e também Michel Bréal: com a obra “Ensaio 
de Semântica”, publicado originalmente em 1897. A LPC não é uma lei, não se trata de 
uma instituição, nem órgão público. Como se apresenta, esta modalidade revela-se um 
projeto com méritos políticos. Este não é um tema que se esgota facilmente porque muitos 
vieses podem ser mobilizados para explicar causas e consequências; buscar aprovação ou 
reprovação da proposta. O desafio está posto e a palavra, filiada a um discurso, é um 
instrumento fundamental nesta jornada. 
 

Palavras-chave: Discurso. Linguagem politicamente correta. Sentidos. Palavra-chave 3. 
 
 
Considerações Iniciais 
 

Muitos autores defendem e sistematizam teorias para explicar a língua. Ataliba de 

Castilho (2004, p.11) lembra que existem três grandes modelos de teoria para a 
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interpretação da linguagem. A primeira é a que toma a língua como atividade mental, que a 

reconhece como uma capacidade inerente ao ser humano. A segunda postula a língua como 

estrutura, em sistema composto de signos. A terceira teoria trata a língua como atividade 

(ou instrumento) social, por meio da qual as pessoas veiculam informações, externam 

sentimentos e agem sobre o outro. 

É nesta terceira perspectiva que se este trabalho se filia: a língua como atividade 

social. Esta pressupõe um fenômeno inerente ao ser humano: a capacidade de se 

comunicar, que lhe permite apreender os conteúdos, dando-lhes um significado, que 

depende de uma série de fatores como o contexto sócio-histórico-cultural e ideológico. A 

comunicação é um processo inerente ao ser humano, mas a linguagem – recurso necessário 

neste processo – não é natural porque é fabricada socialmente – ou seja, a partir de 

convenções pré-estabelecidas – pensando a língua enquanto sistema de valores – executa-

se a linguagem – põe-se a língua em uso – para efetivar a comunicação em si.  

Vale destacar que no processo de comunicação entre os indivíduos ocorre um 

fenômeno importante para o estudo da língua e da linguagem: a interação, compreendida 

como o fator que une pessoas e grupos em um processo contínuo de interpretação em que 

os significados são construídos e/ou reconstruídos. 

Significação e ressignificação apontam sempre para um objeto que ocupa um dado 

lugar – atual ou histórico – que mobiliza diversos instrumentos em torno de si. Por isso, é 

preciso entender como operam – ora se aproximando ora se distanciando – além da língua 

e da linguagem, outros elementos como a história, o sujeito, o discurso, a formação 

discursiva, a ideologia. A combinação destes leva ao efeito de sentido. Por isso, 

embrenhar-se conceitualmente nestes objetos é uma tarefa desafiadora e necessária, 

particularmente associando a lingüística ao materialismo histórico. 

O materialismo, como metodologia de estudo da sociedade, é uma abordagem 

proposta pelos filósofos Karl Marx e Friedrich Engels. Seus princípios basilares defendem 

que a evolução histórica das sociedades ocorre pelos confrontos de classes sociais. Desta 

forma, esta metodologia explica como se dão as relações entre os sujeitos que compõem as 

sociedades nas quais estão inseridos.  

 
A concepção materialista da história parte da tese de que a produção, e 
com ela a troca dos produtos, é a base de toda a ordem social; de que em 
todas as sociedades que desfilam pela história, a distribuição dos 
produtos, e juntamente com ela a divisão social dos homens em classes 
ou camadas, é determinada pelo que a sociedade produz e como produz 
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pelo modo de trocar os seus produtos.  De conformidade com isso, as 
causas profundas de todas as transformações sociais e de todas as 
revoluções políticas não devem ser procuradas nas cabeças dos homens 
nem na idéia que eles façam da verdade eterna ou da eterna justiça, mas 
nas transformações operadas no modo de produção e de troca; devem ser 
procuradas não na filosofia, mas na economia da época de que se trata. 
(ENGELS, s/d).  

 

Inscrever a perspectiva do materialismo histórico nos estudos da linguagem é 

buscar explicar como ocorrem as relações de poder a partir da língua em uso, suscitando 

muitos questionamentos acerca do papel da linguística enquanto ciência. Neste viés, a 

linguística constitui-se uma ciência que busca na história as marcas do percurso que a 

construiu, assim como os elementos essenciais para que se possa compreendê-la. 

 

Pêcheux e a semântica 

 

Michel Pêcheux (2014), considerado o fundador da Análise de Discurso, reivindica 

a liberdade para questionar o oportunismo filosófico presente em várias áreas e também 

reivindica “a liberdade de lutar contra uma concepção stalinista voluntarista da ciência em 

que o marxismo ditaria, previamente, a uma ciência seus princípios e seus resultados, em 

nome do Materialismo Dialético ou das Leis da História”. (PÊCHEUX, 2014, p. 15).  

O autor afirma que seu objetivo “é o de questionar as evidências fundadoras da 

‘Semântica’ tentando elaborar, na medida dos meios de que dispomos, as bases de uma 

teoria materialista”. (PÊCHEUX, 2014, p. 18) Para tanto, Pêcheux parte de um ponto 

duplo. Primeiro, a semântica se apresenta como parte da linguística e se constitui o nó das 

contradições da Linguística, enquanto ciência. Segundo, se a semântica é, para a 

Linguística, “tal ponto nodal, é porque freqüentemente sem reconhecê-lo, que a Lingüística 

tem a ver com a Filosofia.” (PÊCHEUX, 2014, p. 18) Neste campo, para Pêcheux é 

necessário tratar de Linguística em Filosofia e de Filosofia em Linguística.  

Ao tratar dessa interface, Pêcheux invoca três tendências da linguística “que se 

opõem, se combinam e se subordinam umas às outras sob formas variáveis”. (PÊCHEUX, 

2014, p. 19) São elas: a tendência formalista-logicista organizada na escola Chomskyana; a 

tendência da linguística histórica e a tendência da linguística da fala. “[...] é sobre essa 

primeira tendência que as outras duas mais freqüentemente se amparam (por empréstimos, 

reversões, reapropriações etc.) para se separar dela.” (PÊCHEUX, 2014, p. 20). 
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Segundo Pêcheux, ambas estão ligadas à tendência formalista-logicista “por laços 

contraditórios.” O autor propõe uma contribuição para “o desenvolvimento dessa 

contradição sobre uma base material no interior do materialismo histórico”. (PÊCHEUX, 

2014, p. 21). 

Pêcheux (2014, p. 71) enumera três teses fundamentais do materialismo histórico 

que lhe interessa. 

 
a) o mundo “exterior” material existe (objeto real, concreto-real); b) o 
conhecimento objetivo desse mundo é produzido no desenvolvimento 
histórico das disciplinas científicas (objeto de conhecimento, concreto de 
pensamento, conceito); c) o conhecimento objetivo é independente do 
sujeito. 
 

O autor afirma que estas três teses não são independentes entre si.  
 

(...) a tese (a) e (b) são indissociáveis e mesmo, literalmente, 
indiscerníveis. (...) Da mesma forma a tese (b) é idêntica à tese (c). (...) o 
caráter materialista dessas teses reside, pois, ao mesmo tempo, em seu 
conteúdo e em sua unidade, na ordem em que essas teses entram relação. 
(PÊCHEUX, 2014, p. 71-72).    

 
Pêcheux (2014) recorre a Frege para explicar a interdependência das três teses, em 

que o autor chama de fórmula: “se o homem não pudesse pensar nem tomar por objeto de 

seu pensamento algo de que ele não é o portador, ele teria um mundo interior mas nenhum 

mundo em torno dele”. (FREGE, 1971, p.189 apud PÊCHEUX, 2014, p.72). 

A exterioridade – ou o mundo exterior – é, portanto, um elemento fundamental no 

processo para compreender o efeito de sentido, visto que não há linguagem sem a realidade 

exterior. Recorrer à exterioridade da linguagem é uma tática para buscar compreender a 

relação do mundo com o homem. Esta relação transforma o homem em sujeito. O conceito 

de sujeito varia de acordo com a filiação proposta, seguindo diferentes correntes 

conceituais e autores para se chegar a uma definição.  

Pêcheux (2014, p.74) para falar do sujeito do discurso discorre sobre a forma-

sujeito “como um efeito determinado do processo sem sujeito”. O autor cria esta categoria 

para se referir à produção do conhecimento como um processo no qual o sujeito está 

ausente e que o “processo de produção dos conhecimentos se opera através das tomadas de 

posição (‘demarcações’, etc.) pela objetividade científica”.  (PÊCHEUX, 2014, p.182). 

No processo de produção do conhecimento, o autor associa a ideologia como 

elemento constituinte da formação discursiva, tendo a ideologia o lugar feito não com 
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ideias, mas com práticas. Nesta posição fica mais clara a percepção da ideologia 

materializada na linguagem e como esta se manifesta na língua em uso. 

 
Compreende-se, então, por que em sua materialidade concreta, a instância 
ideológica existe sob a forma de formações ideológicas (referidas aos 
aparelhos ideológicos de Estado), que, ao mesmo tempo, possuem um 
caráter “regional” e comportam posições de classe: os “objetos” 
ideológicos são sempre fornecidos ao mesmo tempo que a “maneira de 
servir deles” – seu “sentido”, isto é, sua orientação, ou seja, os interesses 
de classe aos quais eles servem –,  o que se pode comentar dizendo que as 
ideologias práticas são práticas de classes (de luta de classes) na 
Ideologia. (PÊCHEUX, 2014, p.132). 

 

O conceito de ideologia não encontra um aporte conceitual consensual. Muitos 

autores se propuseram a esta tarefa chegando a reunir dezenas de conceitos, uns próximos, 

outros complementares e outros conflitantes entre si. Entre as muitas definições 

sistematizadas por Terry Eagleton (1997, p. 19), a que afirma a ideologia como um 

processo de legitimação é, talvez, uma das definições mais aceitas atualmente. A ideologia 

como processo de produção de significações na vida social que ajuda a legitimar algo, um 

poder por exemplo, encontra ressonância em Pêcheux.  
 

A objetividade material da instância ideológica é caracterizada pela 
estrutura de desigualdade-subordinação do “todo complexo com o 
dominante” das formações ideológicas de uma formação social dada, 
estrutura que não é senão a da condição reprodução/transformação que 
constitui a luta ideológica de classes. (PÊCHEUX, 2014, p.134). 

 
 
Bréal e a tendência melhorativa das palavras 
 
 

A ideologia materializada na linguagem, a história como espaço de significação e 

ressignificação; os efeitos de sentidos do discurso são o fio condutor da linguagem 

politicamente correta. O objetivo aqui é refletir discursivamente sobre este objeto, alvo de 

muita polêmica sobre a sua proposta: substituir palavras consideradas negativas por outras 

– positivas ou neutras – para amenizar ou reduzir o preconceito contra públicos 

marginalizados. 

Para abordar a proposta da linguagem politicamente correta (LPC) faz-se necessário 

recorrer a Michel Bréal (1832-1915) e seu livro “Ensaio de Semântica”, originalmente 

publicado em 1897, há quase 120 anos. A importância da obra de Bréal reside na reflexão e 

na sistematização das causas intelectuais que levam à transformação da língua. Os estudos 
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de Bréal podem ser considerados embriões de muitas áreas existentes hoje na Linguística 

que se ocupam de objetos específicos. 

Vale ressaltar o pesquisador Eduardo Guimarães, no prefácio de “Ensaio de 

Semântica”, que destaca dois elementos essenciais para os estudos da linguagem: história e 

sentido. Guimarães (2008) afirma que o histórico em Bréal não é uma sucessão de 

acontecimentos em ordem cronológica, não é a relação sequencial do que veio antes e 

depois. “O histórico diz respeito à intervenção do sujeito na linguagem, da vontade na 

linguagem, que é inclusive uma intervenção da vontade na inteligência.” (GUIMARÃES, 

2008, p. 11). 

O autor destaca que “que a ação da vontade humana pauta-se por aquilo que já há 

na língua (...) Podemos, quem sabe, ver nisso, a caracterização da autonomia da língua, 

independentemente de sua caracterização como organismo.” (GUIMARÃES, 2008, p. 13). 

O autor afirma que na linguagem o que importam são os sentidos criados pelos signos que 

nomeiam e designam em um jogo permanente de significação.  

 
(...) para Bréal, os meios exteriores, usados na linguagem, só têm valor 
pelas idéias (sentidos) que convencionamos atribuir-lhes. Assim, o que 
importa são os sentidos e estes são convencionalmente atribuídos às 
formas (meios exteriores). (GUIMARÃES, 2008, p. 13). 

 

Bréal (2008) já abordava – quando publicou há mais de 100 anos – as supostas 

tendências das palavras, que a partir da vontade humana, escondem seus efeitos 

pejorativos. “A pretensa tendência pejorativa é o efeito de uma disposição muito humana 

que nos leva a esconder, a atenuar, a disfarçar as idéias desagradáveis, ofensivas ou 

repulsivas.” (BRÉAL, 2008, p. 77). 

O autor realiza seus estudos neste objeto, analisando palavras cujos sentidos eram 

negativos e que, ao longo do tempo, passaram a ter um significado mais ameno. Se antes, o 

sentido era negativo, com as transformações operadas pela história, a palavra assumiu 

outro – se não positivo – pelo menos melhor do que aquele usado anteriormente. É o que 

Bréal classificou como tendência melhorativa.  

 
A polidez tem refinamentos singulares, a afecção tem contornos curiosos 
que fazem com que termos de significação desfavorável percam o tinham 
de desagradável. A amizade, como se lhe faltassem adjetivos apropriados, 
transforma a repreensão em elogio e faz da reprovação um louvor mais 
saboroso. O italiano vezzoso (vicioso) definiu “che há in sè una certa 
grazia e piacevolezza”. O inglês smart (o mesmo que em alemão deu 
Schmerz) tornou-se sinônimo de “vivo, espiritual, bonito”. O alemão 



7 
 

Schelm, que era uma injúria, pode-se empregar hoje para uma simples 
travessura. (BRÉAL, 2008, p. 78-79). 

   

Bréal, ao classificar a mudança de sentido da palavra como tendência melhorativa, 

o faz na perspectiva da evolução de sentido da palavra/termo/expressão, ao longo da 

história. Ele não propõe a mudança de termo para suavizar o sentido, conforme a LPC. O 

autor reflete sobre a mudança do termo que assume novos sentidos inscritos pela história. 

E é este movimento “natural” que interessa a este trabalho na reflexão do termo negro, 

como se verá em exemplos analisados à frente. 

Outro aspecto apontado por Bréal “é atribuir à linguagem a tendência ao 

nivelamento em lugar de buscar-lhe a causa nos fatos da história”. (BRÉAL, 2008, p. 79) 

Ele cita a palavra Herr em alemão, um título reservado aos fidalgos e que significava 

educado. “A Câmara dos Pares, em Berlim, chama-se ainda das Herren Haus. Mas esse 

título não é mais magnífico hoje que em francês o Monsieur.” A história, portanto, é o 

lugar de significação seja pelos sentidos atuais seja pelos sentidos que foram transformados 

pelos movimentos de evolução da língua. 

Juntamente com as supostas tendências das palavras, é possível associar dois outros 

fenômenos da língua estudados por Bréal: a restrição e a ampliação do sentido. Ambos são 

movimentos divergentes e coexistem no mesmo espaço, mas a origem de cada um é 

diferente. 

 
A ampliação do sentido é a contrapartida (...) [da restrição]. É possível 
surpreender-se de ver dois movimentos de sentido contraditório existirem 
simultaneamente. Mas é preciso atentar que a causa, nos dois casos, não é 
da mema espécie: enquanto a restrição prende-se, como se viu às 
condições fundamentais da linguagem, a ampliação tem uma causa 
exterior: é o resultado dos acontecimentos da história. (BRÉAL, 2008, p. 
87). 

 
Outros exemplos ajudam a elucidar os movimentos em questão. Bréal cita a palavra 

Busse, em alemão, cujo sentido era “reparação” (próprio ou figurado). Com o cristianismo, 

o termo passou a significar “penitência” e seu sentido ficou restrito ao campo religioso, 

caindo em desuso significados de outras áreas. A ampliação do sentido encontra em outro 

exemplo, a sua explicação mais eficaz. 
 

Em Roma, um terreno hipotecado chamava-se praedium. A palavra é um 
composto de vadium, “gage” (“penhor”), e da preposição prae. Mas, por 
uma clara ampliação de sentido, toda propriedade rural acabou por se 
chamar praedium. Provavelmente foi através da língua do direito que se 
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fez essa mudança, os imóveis dotais chamavam-se praedia dotalia. 
(BRÉAL, 2008, p.87). 

 

Invocando Michel Bréal e suas reflexões a respeito da semântica é possível associar 

as supostas tendências das palavras, a restrição e a ampliação de sentidos à LPC, 

salvaguardadas as devidas proporções entre os objetos. Ressalte-se que esta associação tem 

um caráter reflexivo em um exercício intelectual e que não se propõe a ser um produto 

acabado. Pelo contrário, este exercício que agora começa é uma página de rascunho que 

pode ser revista, revisitada; trechos suprimidos e outros incorporados.  

A linguagem politicamente correta integra um movimento muito maior que é o 

comportamento que leva o mesmo nome. Sua origem está nos conflitos raciais norte-

americanos e surgiu em uma tentativa de mediar o preconceito racial naquele país. Na 

pauta, o politicamente correto dedicava-se a proteger as minorias, consideradas 

socialmente vulneráveis: a mulher e o negro. Este comportamento disseminou-se para 

outras áreas que exigem da vida em sociedade o respeito às regras para uma boa 

convivência.  

Dos Estados Unidos, o movimento do politicamente correto alastrou-se para outros 

países, influenciando inclusive a linguagem usada para se referir aos segmentos 

considerados vulneráveis. 

 
O movimento inclui em especial o combate ao racismo e ao machismo, à 
pretensa superioridade do homem branco ocidental e a sua cultura 
pretensamente racional. Estas são, digamos, as grandes questões. Mas o 
movimento vai além, tentando tornar não marcado o vocabulário (e o 
comportamento) relativo a qualquer grupo discriminado, dos velhos aos 
canhotos, dos carecas aos baixinhos, dos fanhos aos gagos, passando por 
diversos tipos de “doenças” (lepra, aids etc.). (POSSENTI, 2009, p. 34). 

 

Na LPC, palavras consideradas pejorativas são substituídas por outras – positivas 

ou neutras.  Possenti (2009) lembra que os adeptos desta modalidade de linguagem 

defendem que a conotação negativa está relacionada à própria palavra. O autor afirma que 

isso não é possível para a Análise do Discurso. A tese da AD seria, ao contrário, a de que a 

palavra produz os efeitos de sentido que produz em decorrência do discurso a que pertence 

tipicamente (um discurso racista, por exemplo). (POSSENTI, 2009, p. 40). 

A palavra enquanto signo (podendo ser considerado neutro) e o sentido como um 

fator reivindicado pela palavra – conforme as condições históricas de produção – para 

gerar efeitos encontram respaldo em Pêcheux (2014). Ele afirma “que o caráter material do 
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sentido – mascarado por sua evidência transparente para o sujeito – consiste na sua 

dependência constitutiva daquilo que chamamos “o todo complexo das formações 

ideológicas”. (PÊCHEUX, 2014, p. 146). 

Para efeito da dependência constitutiva, o autor especifica duas teses. A primeira,  

 
o sentido de uma palavra, de uma expressão, de uma proposição, etc., não 
existe “em si mesmo” (...) [Este sentido] “é determinado pelas posições 
ideológicas que estão em jogo no processo sócio-histórico no qual as 
palavras, expressões e preposições são produzidas. (PÊCHEUX, 2014, p. 
146). 

 

A segunda tese anuncia que “toda forma cão discursiva dissimula, pela 

transparência do sentido que nela se constitui, sua dependência com respeito ao ‘todo 

complexo com dominante’ das formações discursivas, intrincado no complexo das 

formações ideológicas (...)”. (PÊCHEUX, 2014, p. 148-149). 

 

O termo negro e o discurso racista 

 

Pelas teses anunciadas por Pêcheux e Possenti, a palavra não teria seu sentido 

fixado – seja ela politicamente correta ou incorreta - a menos que esse processo tenha 

ocorrido do ponto de vista sócio-histórico, no qual as expressões ganham, sentido a partir 

da língua em uso. O sentido cola-se à palavra a partir da exterioridade. 

Pegue-se a expressão mercado negro, muito usada para identificar o comércio ilegal 

de produtos a animais selvagens. No dia 5 de setembro de 2012, o Portal de Notícias Brasil 

247 publicou extensa reportagem sobre o comércio ilegal de animais. (Imagem 1) A 

manchete: “Tráfico de animais, um mercado negro e cruel”. 

A palavra negro – como toda e qualquer palavra – enquanto signo linguístico, é 

estática e não mobiliza efeitos de sentidos. Para isso, ela necessita estar inscrita em uma 

formação discursiva e também uma dada formação ideológica, ou seja, a palavra passa a 

significar a partir do local onde se posiciona, tornando-se portadora de sentidos. 

Deve-se considerar, com isso, que o sujeito do discurso assume posicionamentos 

ideológicos a partir do assujeitamento, ou seja, o sujeito é atravessado historicamente pelo 

discurso e, em sua voz, repetem-se outras vozes (polissemia). O que ele diz não é novo em 

si enquanto objeto de discurso, desvelando, para tanto, as formações discursiva e 

ideológica que implicam o seu dizer e sua tomada de posição. 
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Pegue-se a edição do Novo Dicionário Aurélio, editado nos anos 1970. A obra traz 

para negro (do latim nigru) 16 possíveis significados. Em 3: “Diz-se do indivíduo de raça 

negra; preto.”; em 5: “Sujo, encardido”; em 7: “Muito triste, lúgubre.”; em  9: “Maldito, 

sinistro”; em 10: “Perverso, nefando”. (FERREIRA, 197-, p.968). 

 

 
Imagem 1: Reportagem sobre o tráfico de animais. “Brasil 247”, 05/09/2012. 

 Fonte: Reprodução. 
 
 

Os negros, no Brasil, foram trazidos à força e escravizados, como em muitas outras 

partes do mundo todo. Eles sofreram toda a sorte de violência física e psicológica. 

Considerando as condições de produção e elementos sócio-históricos, à palavra negro 

foram associados sentidos negativos, pejorativos, depreciativos.   

No mesmo verbete em que destaca negro como raça, há adjetivos como sujo, 

encardido, maldito e perverso. A associação do negro a esses adjetivos depreciativos, no 

próprio verbete, é inevitável, até porque os significados em dicionários cristalizam a 

prática e seu uso na língua. Portanto, a formação discursiva – em torno da palavra negro – 

ocorre em conjunto com as formações ideológicas que nela se inscrevem. 

 
(...) o funcionamento da ideologia em geral como interpelação dos 
indivíduos em sujeitos (e, especificamente, em sujeitos de seu discurso) 
se realiza através do complexo das formações ideológicas (e, 
especificamente através do interdiscurso intrincado nesse complexo) e 
fornece “a cada sujeito” a sua realidade, enquanto sistema de evidências e 
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de significações percebidas – aceitas – experimentadas. (PÊCHEUX, 
2014, p. 49).  

 

A analisar a manchete “Tráfico de animais, um mercado negro e cruel” é possível 

apreender os sentidos inscritos na formação discursiva em questão. O mercado, ou seja, o 

comércio ilegal é negro e – também – cruel. Além de comercializar ilegalmente os animais 

(mercado negro), parte deles é usada como iguarias o que os leva à morte, uma crueldade. 

Na formação discursiva em análise, o sentido para negro é necessariamente depreciativo. 

Pode-se dizer que este sentido está inscrito em um discurso ideológico racista. 

O mesmo movimento pode ser identificado no segundo exemplo “Baladas usam 

lista negra para barrar clientes indesejados” (Imagem 2). A reportagem é de agosto de 

2011, do jornal Folha de S.Paulo. A lista negra remete a uma listagem de pessoas que não 

são bem-vindas nos estabelecimentos da noite paulistana por causa do seu comportamento. 

O sentido pejorativo também está associado ao adjetivo indesejado cuja carga semântica é 

negativa, formando um discurso depreciativo. Quem integra a “lista negra” é um “cliente 

indesejado”. 

 
Imagem 2: Reportagem Folha de S.Paulo, 04/08/2011. 
Fonte: Reprodução. 

 

Possenti (2009) reforça a tese de que a palavra sozinha não é portadora do seu 

sentido e que este se inscreve a partir das condições de produções sociais e históricas, no 
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nível do discurso. Para ele, o sentido racista de “mercado negro” e “lista negra” deve 

materializar a ideologia racista para se inscrever em um discurso racista. 

 
Tal discurso só ocorre se a sociedade for de alguma forma racista. Vale 
dizer, se houver suporte (a AD diria “se houver condições de produção”) 
sociológico e histórico na formação social para que haja uma ideologia 
racista que se materialize em um discurso que contenha marcas 
características dessa ideologia. (POSSENTI, 2009, p.40). 

 

A sociedade brasileira é racista. Para isso pode-se recorrer à condição do negro no 

mercado de trabalho, aos índices de escolaridade e ao acesso aos serviços de saúde, de 

educação e a bens de consumo. Assim, o discurso racista materiza-se em expressões que 

usem a palavra negro/negra fora do contexto racial. O discurso racista que faz a oposição 

raça negra versus branca pode ser examinado na reportagem do jornal Estadão, de maio de 

2015: “O câmbio negro do colarinho branco” (Imagem 3).  

 

 
Imagem 3: Reportagem O Estado de São Paulo, 18/05/2015 
Fonte: Reprodução. 
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A reportagem trata da Operação Lava Jato em que um doleiro (Alberto Yosseff) 

atua nos esquemas de corrupção da Petrobrás. Recorrendo novamente ao Novo Dicionário 

do Aurélio, branco tem como significados: “8. Diz-se do indivíduo de raça branca. 9. Sem 

mácula, inocente, puro, cândido, ingênuo.” (FERREIRA, 197-, p. 224).  Em algum lugar 

na história, associou-se ao homem branco, os sentidos contrários aos colados ao homem 

negro. Isso revela as marcas ideológicas do discurso racista de uma sociedade racista. 

Formação discursiva e formação ideológica, portanto, são indissociáveis para a produção 

de efeitos de sentido. 

Na abertura do texto, o autor escreve que a operação Lava Jato “está sendo marcada 

pela presença de uma figura central: a do doleiro. Operadores do mercado ilegal, eles 

formam um sistema bancário paralelo, informal e clandestino, para esconder dinheiro sujo 

e movimentações ilegais, a lavagem de dinheiro”. Esta definição explica o “câmbio negro” 

da manchete.  

O câmbio é negro porque é ilegal, é paralelo, é não oficial. Já o colarinho branco, 

que remete à limpeza do colarinho das camisas dos executivos, alude – discursivamente – à 

posição de status social ocupado pelo homem branco na sociedade. No entanto, outra 

interpretação é possível. A grande maioria dos executivos que ocupam cargos de alto 

escalão nas empresas brasileiras é homem e branco. Seus colarinhos confundem-se com si 

próprios.  

No entanto, discursivamente, o branco não remete à raça branca, mas à posição de 

destaque social de seus representantes. Afinal, não existe discriminação racial contra o 

branco na sociedade brasileira. O colarinho branco não é necessariamente alguém bom, 

mas é alguém protegido pelo sistema porque, historicamente, quando comete crimes 

dificilmente é punido.  

Vale ressaltar que, na abertura da reportagem, foram usadas as expressões ilegal, 

paralelo, informal e clandestino para se referir a esta modalidade de câmbio. No entanto, 

na manchete foi usada a expressão “mercado negro”. O título chama mais atenção pelo 

espaço privilegiado que ocupa, sendo muitas vezes o único texto lido pelos leitores. Assim, 

a expressão fixa-se ainda mais, se comparada ao texto como um todo.   

Ao abordar a restrição do sentido das palavras, Bréal (2008) o fez na perspectiva de 

evolução natural da língua já que os movimentos linguísticos levariam a um caminho e não 

a outro. Seria possível propor uma restrição de sentido neste caso? Seria possível o sentido 
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da palavra negro ficar restrito à raça, substituindo-o em expressões que a marquem de 

forma depreciativa?  

 
Além das restrições de sentido cujo evidente e permanente testemunho a 
língua traz, fazem-se, no falar de cada um, constantes aplicações do 
mesmo princípio, mas que não deixam traço durável, porque variam 
segundo o tempo e o lugar.  (BRÉAL, 2008, p.84). 

 

Como exercício de provocação e reflexão intelectual, as manchetes exemplificadas 

neste texto podem ser substituídas. 1) “Tráfico de animais, um mercado ilegal e cruel”; 2) 

“Baladas usam lista de indesejados para barrar clientes”; 3) “Câmbio clandestino do 

colarinho branco”. Quais as implicações para os sentidos retirados juntamente com a 

palavra negro e os sentidos inseridos com a linguagem politicamente correta? 

 
(...) diria que para a AD, qualquer evento de fala deveria poder ser um 
dado. Afinal, discurso é o que as pessoas dizem [e a história é o que ecas 
fazem (Veyne, 1978)] – não porque se trata de pessoas que dizem 
simplesmente, mas porque, para dizer, elas estão necessariamente 
inseridas em situações sociais – às quais se poderia chamar de posições 
de sujeito. (POSSENTI, 2009, p. 31). 

 
No entanto, Possenti (2009) avalia discursivamente a palavra negro, inscrita em 

expressões como “nuvens negras no horizonte”. Para ele, o termo nesta posição não tem 

conotação racista porque negro remete à escuridão da noite. 

 
Como a cor escura das nuvens costuma efetivamente ser prenúncio de 
tempestades, a conotação racista negativa não se produz, já que tal 
discurso se funda em discursos sobre fatores climáticos e não em 
discursos sobre raças e etnias. A associação possível (e histórica) é de 
negrume com noite e de noite com obscurantismo intelectual. 
(POSSENTI, 2009, p. 43-44).  

 
Mesmo admitindo que o discurso que marca “nuvens negras no horizonte” não 

tenha relação com a raça, Possenti não descarta o tema racismo, registrado na análise. “Se 

um leitor a lê como se conotasse discurso racista, isso indicaria fortemente que há 

condições sociais para esta leitura (mesmo que não seja fundamentada, insisto). Tal leitura 

significa, em outros termos, que o racismo está vivo (...) (POSSENTI, 2009, p. 44). 

Portanto, o raciocínio de Possenti pode ser aplicado a outros termos como “ovelha negra”, 

“humor negro”, “magia negra” e “besta negra”. 
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Considerações finais 
 
 

As palavras de Possenti fazem sentido e suscitam outros questionamentos. Se negro 

nos discursos metereológico e político, que denotam situações de problema e de conflito, 

não tem vinculação com o discurso racial e não remete ao preconceito contra o negro por 

que esses termos – quando criados – não usaram o branco para denotar a coisa ruim que se 

prenuncia? Não seria exatamente porque o sentido original que deu origem à formação 

discursiva tem seus pés fincados no preconceito e na discriminação? Afinal, um dos mais 

importantes dicionários do país traz para negro, a questão da raça com sentidos negativos, 

mas para branco, sentidos positivos.  

Neste contexto, o preconceito racial – no seio social – foi o gatilho para a inscrição 

negativa do sentido. A linguagem politicamente correta, ao substituir a palavra negro por 

ilegal, paralelo ou clandestino, não seria uma forma de inscrever outros sentidos que 

favoreçam uma nova formação discursiva, evitando o preconceito racial?  

Certamente, não será a mudança de mercado negro para mercado ilegal, câmbio 

negro para câmbio clandestino e lista negra para lista de indesejados que o preconceito 

contra os negros será extinto. No entanto, ao mudar as expressões, com a retirada de um 

sentido negativo, essas mesmas também poderão deixar de fazer a manutenção do 

preconceito consolidado discursivamente nelas próprias. 

A linguagem politicamente correto não é lei, não é uma instituição, não é um órgão 

público. A LPC está mais para uma atitude, um comportamento, podendo ser individual ou 

coletivo. Como se apresenta, a linguagem politicamente correta é um projeto que tem 

muitos méritos, mas este não é um tema que se esgota facilmente porque muitos vieses 

podem ser mobilizados para explicar causas e consequências; buscando-se a aprovação ou 

a reprovação da proposta. O desafio está posto e o sentido da palavra é um instrumento 

essencial nessa jornada, partindo da formação discursiva e da formação ideológica que 

mobilizam, para tanto, a história e o sujeito do discurso. 
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