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ABSTRA CT: This paper aims at the reconstruction of the discursive representations 
that underlie a text. Our  assumption is that the written text may be r esponsible for 
spreading stereotyped  representations. Nevertheless, it is the read er who will build up 
his own meanings while reading it. 
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1. Representações  e discurso 
 
 As repres entações se definem co mo um processo de percepção e de observação 
do mundo pelo indivíduo e se atualizam através da prática social, sendo a linguagem, 
neste caso, u ma das formas  de mani festação  destas representações . Logo, seri a normal  
nos questionarmos sobre co mo a linguagem pod eria se constituir numa repres entação. 
Se partirmos do princípio de que a base da linguagem é justamente a arbitrariedade dos 
signos e que os signos são constituídos de signifi cado –  idéia – e de signi ficante – 
seqüência de fonemas  que evocam arbitrariament e esta i magem ment al, chegaríamos à 
definição  de represent ação dada po r Bronckart (1987:42) como s endo o  processo p elo 
qual um org anis mo elabora o conheci mento do seu meio sob a fo rma de substitutos. 
Portanto, dizer que a língua é u m sistema de representações equivale dizer que é através 
dela que o indivíduo organiza seu pensamento e constrói a sua i mag em do mundo , co mo 
declara Brou at (1986:44 ). 
 
 Assi m co mo as repres entaçõ es, a linguagem n ecessita de u m contexto de 
produção e dos agentes respons áveis pela comunicação para se atualizar. Orientadas 
social mente de acordo co m o lugar, o destinatário, o enunciador, as intenções que os 
mobilizam e o  referente, as ações linguageiras são construíd as sobre estas b ases p elos 
agentes que ativarão e organizarão suas própri as represent ações do mundo no mo mento 
da concretização e da estruturação do seu discurso. D esta forma, eles constro em u ma 
representação discursiv a a partir das representações ativad as sobre o  destinatário , sobre 
o referente, sobre o contexto social, sobre o registro de língua a ser empregado , entre 
outras. É importante ressaltar que a decisão discursiva está estreitamente ligada às 
representações do ato de produ ção do discurso. Como declara Grize (1990:33), para se 
manter u m discurso sobre qualquer assunto, é preciso ter uma idéia, ter formado u ma 
certa representação [ ...]; é necessário igual mente ter ou se fazer uma representação 
daquele a quem nos dirigi mos considerando que nunca representamos total ment e u ma 
pessoa, mas so mente alguns d e seus aspectos . Além disso, o enunciado r dev e ter, d e si 
mes mo, u ma representação, pois d e acordo co m Grize, nos expressamos con fo rme a 
idéia ou o julgamento que temos sobre nós mesmos. Todavia, não podemos afi rmar que 
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o nosso interlocutor reconstruirá, através do nosso discurso, repres entaçõ es semelhantes 
as nossas visto que ele mobilizará suas próp rias representações sob re todos os 
elementos constituintes da prática discursiva. 
 
2. O  jogo das  repres entaçõ es discursivas 
 
 A fi m de exempli fi carmos o jogo d as repres entações discu rsivas, p ropo mos a 
análise de um curto texto sobre o Brasil, pres ente nu m renomado guia turístico francês 
(Le Guid e du Routard, Hach ette, 1999/2000). A escolha se dev e ao fato de ser u m t exto 
introdutório sobre o país em questão, rico em representações . A partir da sua l eitura, 
tentaremos (re)construir o  jogo dessas representações evocado e construído p elo 
enunciador at ravés da escolha precisa do léxico empregado , das citações es colhidas para 
legitimar o seu discurso, do recurso de estereótipos e da credibilidade de que go za junto 
aos seus leitores pelo respaldo da confi ável editora responsável pela publicação de tal 
guia. 
 
               Logo no primeiro parágrafo, o autor remete o leitor francó fono ao seu universo 
representativo dos países europeus, ativando a representação d a sua realidade ao 
comp arar as di mensões territoriais do Brasil às da França e da Bélgica a fi m de auxiliá-
lo na construção / reconstru ção de u ma nova representação. Designa, portanto o 
referent e como u m país da América do Sul,  um continent e dentro do continente e u ma 
Terra de contrastes. Est a operação de designação , segundo Moirand (1990:09), consiste 
em se l evantar, no estoqu e do léxico disponível (do enunciado r), as  noçõ es apt as a 
representar a realidade (do referente) tal qual ela foi percebida e co mo se quer contá-la.  
Para Dahlet (1992:23), esta operação exerce um papel fundament al na construção das 
representações so ciais [ ...]  e se constitui na op eração fund adora de todo discu rso. 
 
               A fim d e descrever e caracteri zar esta Terra de Contrastes, o autor se serve de 
u ma série de oposições  que forn ecerá ao leitor, atrav és do  antagonismo dos sintag mas 
nominais contrastados , os meios lingüísticos que o ajudarão a construir mentalmente e a 
dimensionar esta Terra de Cont rastes d esignada pelo  enunci ador. A  escolh a do l éxico, 
portanto, não é aleatóri a, visto que ela fo rnece os meios para a constru ção de sentidos e 
de repres entações de aco rdo co m as intençõ es do enunciado r. Co mo declara Dahlet, 
produzindo-se palavras por noções , não so ment e condicionamos a existência de u m 
discurso, mas  também dirigimos tod a a leitura visto que é pel a relação existente entre 
esse léxico e as suas representações que o posicionamento de um sujeito no discurso 
será interpretado e av aliado. Logo , a operação de caracterização do referente tem por 
função fornecer precisões sobre a situação ou descrev er as coisas e as pessoas , precisões 
estas que darão conta das relaçõ es entre os atores e os objetos do discurso. Dentro desta 
teia de efeitos contrastivos, o autor-enunciado r, através da língua e da escolha do léxico, 
tece as suas próp rias representaçõ es sobre o país, ativa no leitor as rep resentações 
verbais que serão evocadas através de cada adjetivo e substantivo selecionados, co mo 
podemos  ver nos exemplos a seguir: 
                  
                matérialisme brutal vs mysticisme halluciné 
                splendeur fastueuse du carnaval  vs   misère quotidienne 
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                délicat esse du  baroque colonial  vs  délires  futuristes de Brasília 
                ardent e ferveur chrétienn e  vs  transes d e possessions des dieux d ’Afrique 
                fortunes colossales  vs  sous-alimentation end émique. 
 
 Esta teia de contrastes des medidos e de valores antagônicos tece de forma 
exacerbada e estereotipad a o efeito que o autor quer suscitar no leitor. Através da 
análise dos segundo e terceiro parágrafos, podemos (re)construir as representações de 
u m país caract erizado por u ma grand e varied ade d e religiões e cultos, pela varied ade de 
u ma arquitetura barro ca datad a da época colonial até u ma arquitetura futurista 
representada pela capital na épo ca atual; pelo grande abis mo econômi co que divide o 
país entre fo rtunas colossais e subali ment ação , além do esplendor suntuoso do carnav al 
(que acontece uma vez ao  ano , logo temporário) e d a miséria diária. A intenção de 
descrever uma terra de contrastes, que na verdade o é, salta aos olhos dos leitores 
conhecedores e participant es desta realidade, pela des medida e pelo exagero dos 
adjetivos empregados e d a realidade exacerbad a. É bem verdade que a constru ção de 
sentidos se fará de forma divers a se considerarmos u m leitor brasileiro que lê em língua 
estrangeira u m texto sobre o s eu país, e u m leitor fran cês ou francó fono , desprovido de 
conheci mentos mais profundos  sobre a out ra cultura. Segundo Moirand (1979:64), u m 
leitor estrangeiro s e encont ra muito mais desprovido do que u m nativo diante de u m 
certo nú mero  de d ados de o rdem só cio-cultural. 
                
               Um outro fator de intervenção na construção de sentidos de u m texto é a 
relação existente entre leitor e emissor. A equip e responsável  pela redação deste t exto 
goza da credibilidade e da con fi ança do leitor francês e fran cófono, pois é sustentada 
pela reno mada editora francesa de reputação internacional. Esta relação d e con fian ça 
entre público e fonte pode in flu enciar de certa forma a construção d e rep resentações 
estereotipadas sobre o referent e pelos leitores mais desavisados, condi cionando a sua 
leitura, pois são nos componentes da situação de enunciação que o leitor vai buscar a 
con firmação dos sentidos que ele construiu durante a sua leitura. Porém, gostarí amos de 
ressaltar que a construção final dos sentidos do texto terá certament e passado pelo crivo 
das repres entações anteriores do  leitor sobre o  referente. 
 
                No quarto parágrafo , o enunciador se fundamenta e se apóia em citações de 
intelectuais franceses , no caso  Rog er Bastide, e brasileiros, Oswald  de Andrad e, a fi m 
de legiti mar o seu discurso. Ao  citar Oswald de Andrade como  o “ pai do mod ernis mo 
brasileiro”, o l eitor melhor conhecedor das  artes em geral poderá s er capaz de realizar 
duas inferências. A pri meira no que di z resp eito ao movi mento modernista e a segunda 
no que diz respeito ao  intelectu al Oswald de Andrade sem, no ent anto, concluir qu e o 
referido movi mento se encontra na literatura e que o referido intel ectual é u m es critor. 
Estas in ferências  seri am da ordem p rag mático-cultural d efinidas po r Marcus chi (1999) 
como in ferên cias feitas co m bas e nos conheci mentos pesso ais , nas crenças e ideologias 
dos indivíduos, sendo a sua formação individual e a sua condição sócio-cultural 
responsáveis por elas.  Ao in ferir qu e Oswald de Andrad e é um intelectu al do 
movi mento modernista das art es brasileiras (não se sabe s e na pintura, n a música, na 
literatura), são evocadas du as outras representações . A pri meira se refere à 
representação da p alavra “ intelectual” que nos remete i mediat amente a algo ligado à 
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inteligência, ao conheci mento e ao  entendi mento . A segunda se refere à representação 
“social” de u m intelectual , ou seja, u m cidadão engajado social e politicamente, dotado 
de discernimento e de escl areci mento da su a realidad e, em geral superio res em relação 
aos demais cidadãos; homem letrado e culto, conhecedo r de várias outras culturas e 
aberto ao novo. Legiti mando o seu discurso atrav és da citação de Oswald de Andrade, o 
enunciador passa a palavra e, por conseguinte, os seus efeitos e rep resent ações, a u ma 
autoridade nativa di ficil mente contestada p elos leitores que desconh ecem a nossa 
literatura. O p erigo encontrado neste emprésti mo é que o  autor do presente t exto 
descontextualizou  o emprego do termo “Antropofagia Cultural” d e todo o  mo mento 
histórico, cultural e de revolução na produção artística do país no início do século XX. 
Além disso, houve u m d esvio do sentido dado por Oswald d e Andrade ao termo 
“ antropofagia” que, n aquele contexto, p reconi zava a devoração cultural d as técnicas 
i mportad as dos países desenvolvidos, para reel aborá-las co m autono mia, convert endo-as 
em p roduto de exportação 1 em detri mento do(s) sentido(s) qu e o auto r-enun ciador quis 
dar ao termo no seu texto . Ele acabou por emp regar a p alavra “ antropofagia” na sua 
pri meira acepção (o ato de comer carne humana) ao citar os índios canibais do início da 
colonização, com o objetivo de recup erar, no parágrafo seguinte, este mesmo sentido, e 
por meio de analogia sugeri r ao leitor que se deixe devorar delicadamente pelos índios e 
índias nativos. Em nenhum out ro mo mento no texto há referência ou explicação ao que 
Oswald de Andrad e real ment e quis dizer e suscitar co m o uso desta palavra. E ao 
caracterizar a tribo Tupi co mo u ma tribo de índios canibais que devoraram os primeiros 
jesuítas a fim de se apropriarem de suas virtudes, o  autor pro ced eu a uma explicação 
reducionista da i mportân cia das tribos indígenas n a formação da cultura brasileira, 
desde o folclore at é a língua po rtuguesa do Brasil. A fras e exclamativa e a escolha de 
“ canibais” co mo o úni co adjetivo quali ficativo d a tribo Tupi nos fazem perceb er qu e a 
intenção do autor-enunci ador é a de chamar a atenção do l eitor de forma ap elativa, 
através do exagero e de fatos inusitados, para todos os contrastes até ent ão descritos. 
Apesar do uso  do passé simple em francês nos remet er a um passado  remoto e a u ma 
realidad e que não mais existe, o autor-enunciado r se serv e do paradig ma de “ índios” 
numa posterior defini ção do  povo b rasileiro, ond e há claramente um ap elo sexual. 
 
               Finalmente, no últi mo parágrafo do texto, o l eitor é convid ado a visitar o p aís 
de contrastes gritantes não por estas razõ es, mas “pelas suas praias, pelo s eu sol, p ela 
sua música, pela loucura única no mundo do seu carnaval, pelas suas florestas 
tropicais e pela selva de suas cidades [...]”. Aqui são evocadas as representações de u m 
país tropical – sol, praia, florestas , natureza – mas também as repres entaçõ es do país 
tropical Brasil – a loucura (apreciação do enun ciador) do carn aval (elemento cultural 
que ativa as representações do leitor sobre o carnaval em g eral , em seguida, sobre o 
carn aval brasileiro ) e a selva (apreciação do enunci ador) de suas cidad es. Servindo-se 
do paradigma de “ índios”(que nos remete à canibais, à nud ez d a carn e, a d evorar a 
carn e, à selvag eria) evocado no parágrafo ant erior, o autor-enunci ador ressalta ao leitor 
que ele deve visitar o país “sobretudo para se deixar devorar, delicadamente, sem 
resistir, pelos “Índios” e “Índias” nativas [...] para balançar as suas certezas” 

                                                 
1 Grande Enciclopédia Larousse Cultural, Nova Cultural, 1998. 
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evocando e perpetuando a rep res entação de u m país sensual, pro missor de prazeres 
carn ais. Mais uma vez o autor s e serve do antagonis mo –  devorar delicadamente, sem 
resistir -  a fi m de convencer o leitor-turista a se p ermitir desestabilizar – pour ébranler 
vos certitudes – frente a u ma cultura total mente inédita em relação às que o leitor 
conheci a até então. Logo, a rep res entação i mplícita no texto d e u m p aís tropical cujas 
cidades-s elvas escond em os seus mistérios e perigos , e seus h abitantes, “índios e índias 
nativos” – “ nus”, “ canibais”, “selvagens” – prometem exp eriências nunca então 
“ experi mentadas ”, sug ere ao leitor as razões pelas qu ais “ O Brasil é a última fronteira 
cultural a se ultrapassar”. As  reticênci as contidas nas frases “[...]  et la jungle de ses 
villes...” e “[...] par les “Indi ens” et les “Indienn es”natives...” abrem u m leque de 
interpretações possíveis ao leitor, p ermitindo-lhe preench er auto maticamente as lacunas 
deixadas inten cional mente pelo enunciado r,  lacun as estas cuj a função , segundo 
Marcuschi (1999:101) é a de tornar explícito o que está i mplícito semanticamente na 
i manência de rel ações  entre proposições  e itens lexicais.  
 
               Retomando o que foi dito anteriormente a respeito do leitor, poderíamos então 
proceder a u ma tipologia dos leitores possíveis. Sendo o present e texto publicado em 
fran cês, destina-se, port anto, a leitores-turistas de língua frances a. Levamos em 
consideração ent ão leitores passivos, não conh ecedores da realidad e do referent e; 
leitores ativos, conh ecedo res ou não d a realidade do referent e; e leitores ativos, 
conhecedores e participantes da realidade do referente. Certamente, cada u m deles 
realizará u m percurso d e leitura di ferente, s endo que o pri meiro decodi ficará o s entido 
trazido pelo texto, o segundo (ativo, mas não conhecedor da realidade do referente) 
inferirá sentidos, mas não criará, ou (ativo, conhecedo r da realidade do referente) 
ativará o seu conh eci mento prévio sobre o referente e o contrastará co m os dados do 
texto. Neste último caso, as suas próprias rep resentações podem ou não corresponder às 
evocadas no texto. Se os s eus conhecimentos forem mais p ro fundos do que os 
informados, pode ser que este venha a questionar a veracidade dos fatos narrados, 
interromp endo o processo de folclo rização a partir d a contextualização  destes mes mos 
fatos dentro do quadro que lhes deu origem. Se eventual mente as suas rep resentações 
anteriores sobre o referente coin cidirem co m as do texto, além de não lhe acrescentar 
nenhu ma informação nova, poderá reforçar as representações anteriores do leitor-turista 
condicionando de certa forma a sua conduta no p aís visitado. Neste caso , e 
considerando u m espaço curto d e contato ent re as duas culturas que i mpossibilitará u m 
melhor conhecimento do Outro, as rep resentações qu e temos de u ma dada socied ade 
poderão  intervir n as nossas relações com os s eus membros , pois as r elações são 
dependent es das r epresenta ções 2. 
 
RESUMO: O presente artigo visou à reconstrução d e repres entaçõ es discursivas 
pressupondo que o texto escrito pode tamb ém ser responsável pela difusão de 
representações estereotipadas, mas que é o leitor que construirá, ao término de sua 
leitura, os seus  próprios sentidos. 
 

                                                 
2 Abdallah-Pretceille, Martine. Vers une pédagogie interculturelle, Anthropos, P aris, 1996,p.32. 
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