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ABSTRACT: This paper analyses  advertisements published  in Brazilians newspapers  
(1828-1880). Taking into account the theoretical background of Discourse Analysis, we 
analyse advertisements about slaves and how ever yday ralationships are repr esented ; 
specifically the relationships which are instituted by the slave-labor colonial regime 
with all that such a r egime implies  socially, politically  and  ideologically 
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0. Introdução 
 
 É do conh ecimento de todos que os anúncios têm u m caráter documental: eles  
retrat am, pelas informações que fazem circular, p elas o fertas d e produtos e s erviços, o  
universo dos objetos e as preocupaçõ es pres entes nu m det erminado grupo  social d e 
u ma d ada época. Por ser um discu rso corrente no di a-a-dia do cidadão e estar present e 
desde que os pri meiros jornais impressos começaram a circular, esse gênero do  
discurso torna-se materi al interessante para apreender aspectos da vida social de uma 
determinada co munidad e discursiva.   

O presente trabalho faz parte do projeto coletivo Para uma História do  
Português Brasileiro (PHPB), coorden ado por Ataliba de Castilho, e an alisa anúncios  
de jornais paulistas coletados por pesquisadores do p rojeto e publicados sob a 
organização  de GUE DES, M. e  BERLINCK, R. d e A. (2000).  
 A análise desses anúncios será feita tendo em vista os pressupostos teóricos da 
Análise do Discurso que trabalha o embri camento do lingüístico e do histórico, e visa a 
traçar asp ectos d a história social do Português de São Paulo,   apreendendo as fo rmas  
textuais-enunci ativas pelas quais o discurso se concretiza. O corpus é constituido por  
anúncios col etados em seis jornais paulistanos que circularam no s éculo XIX.  

Partindo do conceito de gênero de discu rso (caracterizado po r Bakhtin pela  
presen ça de três fatores: tema, co mposição, estilo), elegemos como pri meiro critério  
para a abo rdagem dos anúncios o conteúdo neles veiculado . O levantamento apontou  
u ma heterogen eidade de objetos tematizados (oferta d e p rodutos, ani mais, s erviços , 
negócios, comunicados de caráter so cial e institucional, educação, cultura); chamou -
nos a atenção a qu antidade d e anúncios relativos à escravidão: mais  de u m quarto do  
total coletado. Co mo parte do dizível, do “ narrável” e “ argu ment ável” das práticas  
discursivas de u ma comunidade de falant es do século XIX, a tematização da es cravidão  
nos anúncios emerg e co mo objeto de discurso e rep resentação sígnica  de um modo d e 
viver, p ensar o mundo, refletindo e refratando n ão só o quotidiano, o  universo das  
pequenas in fo rmaçõ es que circulam na rede tecida pelas p ráticas de linguag em mas  
também todo u m qu adro  social, político e ideológico  de um período de nossa história.    

Datados d e 1828 a 1879 , esses anúncios abrangem u m p eríodo nu clear no  
embate político t ravado  entre dis curso escravista e discu rso abolicionista.  
 
1. Das condi ções  históricas de p rodução dos enunciados 
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Quais as ci rcunstân cias  que possibilitaram a emerg ência d esses tipos de  

enunciados? Co m vistas a desenhar as condiçõ es de produção desse discurso , 
apres entaremos de forma breve, um pano rama histórico do  quadro  social, político e 
econô mico vig ente no século XIX. 
 Temos u ma longa tradição es cravista, pois, segundo COSTA(1998), “ a 
escravidão marcou os destinos da nossa so ciedade” , pois ela foi implantada  no nosso  
país já no s éculo XVI, logo após os  descob ri mentos. Foi, po rtanto, instituída já no  
sistema colonial co mo fo rma de o colonizador explorar as terras descobertas; obrigando  
pri meiro os índios a trabalhos forçados e, depois, os negros.  

O século XIX, bafejado por u ma nov a ordem econô mica p rovocada sobretudo  
pela Revolu ção Industrial e pelo apareci mento de novas formas de capitalismo em 
países da Europa ocidental, vai assistir a “ profundas modifi caçõ es no sistema colonial”, 
co m a independ ência jurídica das  colônias  american as. 

 No início do século XIX, sob o influxo de idéias liberais e liderado pela  
Inglaterra, desenvolveu-s e o movimento antiescravista  co m fort es ressonâncias no  
Brasil  que acabou por proibir o tráfi co de es cravos, em 1831. Mas n ecessitando de 
mão d e obra nas lavouras de café, o tráfico continuou sob “ a forma d e contrabando at é 
1850 quando nova legislação veio interro mpê-lo definitivamente”. A luta antiescravista 
prosseguiu co m acirradas disputas no âmbito político-econômi co-ideológico , 
conseguindo, paulatinamente,  conquistas parciais como , em 1871, a pro mulg ação da 
lei do Ventre Livre, em 1884 , a lei dos Sexagenários e final mente, em 1888, a abolição  
total co m a lei Áurea.  

Tecido ess e breve pano rama e an corados por ess as balizas históricas e  
culturais, vejamos co mo o real da História se apresent a no real da língua, isto é, como  
os anúncios relativos à escravidão  produzem sentidos, fazem circul ar  dis cursos  
sociais, na sua comp atibilidade ou incompatibilidade, nas suas rel ações de alian ça ou  
antagonis mo, seus efeitos de heg emonia, de consenso ou de h eterogeneidad e. 

 
2. Das instânci as enunciativas 
 
 Todo enun ciado mostra um mundo cuja repres entação se faz adequadamente  
ao ritual discursivo do gênero em que se inscreve. Isto é, o dizer e o dito (o modus e o  
dictu m dos antigos), a temáti ca e o regi me enunci ativo devem s e constituir em gestos  
solidários que se legiti mam reciprocamente. Assi m, enquanto anúncios v eiculados em 
jornais,  esses enunciados obedecem às coerçõ es do gênero tal co mo se fazia uso na 
época: vis avam a informar um determinado  aconteci mento (fug a/ofert a/aluguel d e 
escravos) e objetivavam u m efeito perlocucionário (captu ra/co mpra). Mas quem no  
âmbito do espaço so cial fala, está autorizado a falar da fo rma como fal a o que fala?  
Lemb remos FOUCAUL T (1969 ) sobre o discurso médico:  
 
 “ Quem fala? Quem, no conjunto de todos os indivíduos falantes , tem a  

autoridade d e exercer esta espéci e de linguagem? (...) A fal a médica n ão pode  
vir de qualquer um, s eu valor, sua eficácia, seus próprios poderes terapêuticos  
e, de forma g eral, sua existência co mo fala médi ca n ão são dissociáv eis do  
personagem estatutariamente definido  que tem o  direito d e articulá-l a” (p.65)  
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 E quem é o  outro a quem falo dessa forma? E m qu e lugar discursivo o eu-tu  
da dêixis discursiva se posicionam? Ess es anúncios são redigidos, quas e na sua 
totalidade, no plano enunciativo do relato (Benveniste, 1966), co m estrutura 
semelhante à da notícia: o eu do locutor se ap aga e dá-se ên fas e ao ev ento. No entanto , 
o locutor é aquel e que mandou pôr o anúncio e vem no meado: Reverendíssimo Doutor  
Joaqui m Manoel Gonçalves de Andrade, Capitão Jos é Pereira de Queiroz, Alferes X, 
Sargento Mór Y etc. Co mo se vê, figuram n ão apen as o nome co mpleto mas também os  
títulos ou tratamentos honorí ficos qu e os distinguem social ment e : são os propriet ários  
dos escravos, os que est ão do lado do poder instituído, do poder do minante. Suas falas  
são, portanto, autorizadas e legítimas . Elas só emergem n a rede do discurso social  
vigente porque emanam do poder instituído pela sociedade escravocrata.  É esse poder 
que dá a esses atores soci ais a comp etência para capturar o escravo qu e lhes fugiu , 
denunciar e encaminhar o fujão encontrado, apelar p ara as autoridades policiais. Por 
exemplo: 
 
(1)No dia 1º do co rrent e, fugio ao Capitão  Jos é| Pereira d e Qu eiroz da Villa d e 
Jundiahy, u m escra|vo  crioulo d e no me Jo ão Pedro , Carpinteiro , altu|ra ordin aria, 
delicado do  Co rpo, bem barbado , e| n a mão esquerda levou um golp e em dois dedos , 
que| fi cou com as unhas des man chad as, cujos dedos são| vizinhos do dedo grande. _ Da 
se 25$600 réis a quem| o ent regar n’esta Cidade ao Capitão Jose Rodrigues| Pereira, ou  
na Villa d e Jundiahy  a seu Senhor .  O Farol Pa ulistano, 13 d e dezembro  de 1828 
  

O estatuto do discurso dominador só pode ter co mo interlocutor alguém que  
pertença ao p róprio círculo social, político, econô mico; é um discurso monológico , 
hegemônico, excludente,  que só dialoga com seus pares.  O alocutário são os outros 
proprietários de escravos (ou seus rep resent antes, co mo o feitor, o capitão do mato), os  
que têm acesso ao jornal (aos bens  culturais), as autoridades instituídas. 

 O escravo é o referent e, o objeto da temati zação desse discu rso. É o ele, a  
não-pessoa a que se refere Benveniste. Excluido da relação de p essoa, está fora d e toda 
interlocução possível e, cons eqüentemente, de toda rel ação de intersubjetividad e. Ness e 
regime enun ciativo dominado r o escravo é objetualizado, isto é, refl etindo e refrat ando  
a realidad e, a linguagem denuncia a sua condição de não sujeito. O anúncio abaixo, sob  
a forma d e carta, é bastante ilustrativo da condição de coisa a que estavam submetidos  
os escravos:           
(2)Hontem pela manhãa se me enviou| um negro do gentio de Guinè, muito 
boçal, e|  trajado à manei ra dos que vem em comboi, e se|  me dice,  foi pegado,  
vagando como perdido. Por intérprete apenas pude colher, que ainda não era|  
baptisado, e que saindo a lenhar, se perdeu: quei|ra por tanto Vossa mercê 
inseri r este annuncio em sua fo| lha, a fim de apparecer dono, sobre o que 
de|claro, que se não apparecer por 15 dias, conta|dos da publicação da folha,  
heide remetel -o á Pro|vedoria dos Residuos; a quem pertence o 
conheci| mento das coisas de que se não sabe dono. – São|  Paulo 9 de Abril  
de 1830. – O Juiz de Paz Sup|plente da Freguezia da Sè. – José da Silva 
Mer|ceanna.                              

O Farol Paulistano, 24 de abril de 1830 
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É na condi ção de objeto, de mercado ria em qu e se investiu u m capital, cujo  
retorno se esp erav a sob a forma do lucro, que os escravos deviam ser capturados  
quando fugiam ou que podi am s er v endidos, alugados , co mo atestam os enunciados  
abaixo:     
 
(3)Vende-se u ma N egra ladina, que sabe co zinhar| o ordinario de u ma Casa, lava, 
engoma muito bem,| e costura so ffrível. Quem a p ertend er dirija se á rua| da Quitand a 
Casa de Do mingos José Vi eira; para|  á v er e a justar, e mais seis Neg ros de n ação  
Ban|gu ela, e n a mes ma Cas a se ach a uma porção de| Passas cheg adas proxi mament e 
muito boas  e por| p reços commodos. O Farol Paulistano, 20 de s etembro  de 1828 
  (4 )É PECHIN CHA !|Vende-s e u m escravo proprio para todo serviço  de roça, robusto e 
sadio, v er e tratar a rua d a Imperatriz núm ero 52 . 

Correio Pa ulistano, 20 d e set emb ro de 1879 
(5)ALUGA-SE uma mulher pard a|para qual|quer serviço|de casa, sab endo|bem 
engommar e cosinhar. Trata-se n a rua|do Ypiranga núm ero 2 . 

Correio Pa ulistano, 12 d e fevereiro  de 1879 
  Inscrito na linguagem co mo el e, referente, portanto, fora do circuito da 
interlocução eu-tu, a língua d enuncia o est atuto do escravo como n ão-p essoa: em 
oposição ao locutor que v em identificado pelo no me co mpleto e, geral mente, 
aco mpanh ado do título, indiciando sua condição de cid adão e seu lugar social, o  
escravo, quando é no meado o é apen as pelo que se costu ma chamar de preno me: “ fugiu 
u m escravo de nome Alexandre, Fran cisco, Maria, Ev a, Do mingas, Ben edito etc”. O  
no me é o p ri meiro passo d e um processo si mbólico d e construção da identidad e: o  
no me distingue, singulari za, individualiza, con fere estatuto de existência ao ser 
designado. Mas co mo objeto reduzido à condição de simples mercado ria o prenome  
bastava. 
 Esse i menso contingente anônimo de Marias , Joaquim, Beneditos, Franciscos  
etc. tinham, entretanto, que ser identifi cados quando fugiam. Co mo? Pela descrição dos  
sinais que traziam no co rpo, pel a roupa que portavam; isto é, a identidade enqu anto  
signo que individualiza  e confere cidadani a é substituída pela sinalidade, para usar os  
termos bakhtinianos . Para esse autor o signo é vivo dialético, dinâmico e exige para ser 
co mp reendido u ma atitude responsiva ativa, enquanto que o sinal é inerte, e só serve 
para ser reconh ecido; trans ferindo esses conceitos para o nosso caso, o escravo , 
enquanto objeto, não é lido pelo agente d esse discurso domin ador co mo pessoa d e uma 
interlocução , mas como mercado ria, el emento de transação co mercial, investi mento  
para obtenção do lucro  e o que o  distingue dos outros  são as marcas do  corpo. Daí a 
presen ça d as descrições , geral mente b astante d etalhadas desses sin ais; além dos  
anúncios já citados , v ejamos estes:   

(6)Ao Coronel Ignacio de Sá da Villa de Cori|b a lhe fugio u m escravo preto , de nome  
João, d e| boa vista, estatura, olhos grandes , e a l eijado da|  mão esquerd a por causa d e 
dois golpes que levou na| junta da dict a mão , que quaze fi cou a leijado d e trez| d edos  
que não  os pod e gov ernar (...)           O Farol Pa ulistano, 08  de novembro  de 1828 
(7)Fugio no dia 2 d e Setembro d e 1829 u m ne|gro  de nome Antonio, de n ação Congo , 
estatura| ordinaria, cheio de corpo , rep resenta 20 annos de| edad e, co m pouca barb a pés  
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delgados, tem no| peito direito, ou esquerdo cari mbada a lettra B;| foi vestido de camis a 
de riscado escuro, e calças d e| pano azul (...)  

O Farol  Paulistano , 24  de outub ro d e 1829 
 O que “dizem” essas descrições? A população escrav a mais freqüente que  
aparecia n esses anún cios era constituída: a)   por ho mens qu e constituíam a maiori a do  
contingente escravo justamente pelo trabalho pesado que deveriam executar; segundo  
Costa (1997), a proporção entre escravos e es crav as era de qu atro para uma; b) po r 
adultos entre 20 a 35  anos  por serem a força de trab alho mais produtiva. 
 A descrição dos sinais indiciam aind a uma população const antemente atacada  
por problemas de saúde, co m defeitos físicos que sugerem ser p rovenientes d e castigos  
corporais. O  anúncio (7 ) mostra u ma prática não rara entre os  propri etários: marcar a 
ferro no corpo  do escravo as sua iniciais.  
  
3. Da composição t extual-discursiva dos anúncios: o  u m e o out ro 

 
Observa-se uma ho mogeneidade em relação às formas de textualização desses  

anúncios cuj a estrutura pode ser assi m esquematizad a: 
a)  X fugir d e Y; características de X; g rati ficação (pod e vir  no início  do texto )  

(Função: in formar para capturar) 
b) Y vende/  aluga X;  características de X; ond e; qu anto 

      (Fun ção:  in formar para vender/alugar)   
 A ho mogeneidade estrutural não esconde, entretanto, u ma característica  
fundamental da linguagem, a sua constituição heterogênea. Para a Análise do Discurso , 
em decorrência do princípio do  dialogis mo proposto por Bakhtin, toda p alavra é 
pluriacentuada, é atrav essada p elo outro; isto é, u ma formação discursiva não é um 
bloco homogên eo, estável mas é um do mínio aberto e inconsistente. Essa orientação  
dialógica  não está li mitada aos enunciados que trazem a marca da citação, d a alusão  
etc., n em a um outro  redutível  a u ma figura de interlocutor.  
 A relação com o outro deve ser percebida, portanto, indep endentement e de  
qualquer forma de alteridade marcad a. Lev a-se a questão mais adiante ainda, na medid a 
em qu e se concebe esse outro n ão co mo u ma p resença que se mani festa quer explícita 
quer i mplicitamente, mas co mo u ma aus ência, co mo u ma falta, co mo o interdito do  
discurso. Isto é, toda fo rmação discursiva no universo do gramati cal mente dizível , 
circunscrev e a zona do  dizível legíti mo, d efinindo o conjunto d e enunciados possíveis  
de serem atualizados em uma dada enunciação a partir de u m lugar determinado . Ao  
fazer isso, ela ci rcunscreve tamb ém u ma zona do não-dizível, d efinindo o conjunto dos 
enunciados que devem fi car ausentes do seu espaço discursivo; deli mita d essa forma o  
território do  outro qu e lhe é inco mpatível, excluindo-o do seu  dizer. 
 Voltando aos textos sob análise, o qu e é que s e oculta na aparente  
ho mogeneidade da superfíci e lingüística? Qual é o  outro, o  não dito que se insinua n a 
fo rmação discursiva escravista de que esses anúncios são a materialização? O interdito  
é a fala do escravo  que, não  podendo mani festar-se dis cursivamente, faz do silêncio a 
sua arma ou  da fug a, uma das fo rmas d e resistência à do min ação. 
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 “ Insurreições, cri mes, fug as, suicídios, t rabalhos mal ou l entamente  
cu mp ridos, a obstinação em resistir a ordens dadas eram os meios de que 
dispunha o escravo para manifestar-se contra a situação em que era mantido  
[...] De todos os mecanismos de protesto, o  mais freqüente foi a fuga. (...)  
Quando apanhado , o fugitivo era recambiado ao s enhor e severamente  
castigado  para que servisse de exemplo aos demais . Amarrado ao tron co e  
açoitado, passav a d epois a carregar pesadas argol as nos p és e mãos ou , mais  
raramente, garg alheiras . Nad a disso bastava para sustar as fugas. Havia  
escravos que se evadiam duas, três v ezes e repetiam sempre que possível a  
façanha. (Costa:, 1997: 367-8) 

 
 No semantis mo da palavra fugir (“ desviar-se ou retirar-s e apress adamente para  
escap ar a algu ém ou a algu m perigo , retirar-se em deb andada, livrar-se de”, con forme  
Dicionário Aurélio), encontra-s e o sentido da ação dos escravos: ao mes mo tempo em 
que fogem para escapar ao p erigo tamb ém mani festam co m esse ato u ma forma d e 
resistência; resistência primitiva, é verd ade, instintiva, ani mal , mas a única possível  
para escapar ao  sistema opressor. A i mpressão que se tem é a de u m cotidiano  
conflituoso em que proprietários e escravos estão em constante estado de al erta: um 
procurando manter o sistema pelo uso da repressão e da violên cia e outro, mais fraco , 
procurando, sob a fo rma de micro-resistências (Michel De Cert eau),  vazar, minar ess e 
sistema op ressor. 
 Assi m, à sua maneira, e com as armas de que dispunham, os escravos  criava m 
fo rmas de resistência ao sistema opressor, ajudando a min á-lo e obrigando-o a 
mudan ças. E d entre os  anúncios coletados alguns já eram sinto mas d as mudanças qu e 
u ma in evitável  abolição da escravatu ra iria op erar no universo do trabalho e, 
conseqüentemente, no panorama social: a contratação da mão de obra livre sob a forma  
da imigração (europ éia e asiática). Mas, na prática, a tradi ção es cravista continua entre 
nós co mo mostram as freqüentes  denúnci as da i mprens a.  
 
RESUMO: Neste trabalho analisamos anún cios publicados em jornais brasileiros  
(1828-1880). Tendo co mo suporte teó rico a Análise do Discurso, analisamos anúncios  
sobre escravos, verifi cando co mo as relações cotidianas estão rep resentadas no  
discurso, especi ficamente as rel ações instituídas pelo trabalho escravo no regime 
colonial co m su as i mplicações so ciais, políticas e ideológicas. 
 
PALAVRA S-CHA VE: Análise do Discu rso; texto; enunciação, anún cio, trab alho  
escravo 
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