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1 Considerações iniciais

Assumindo que a noção de espaço vai além de uma demarcação espacial, pois o espaço é
constituído de representações sociais, objetivamos a análise dos sentidos que diferentes espaços
projetam/instituem numa reportagem do Portal Eletrônico de Notícias Terra “SP: mulher se
engana com GPS”3, corpus deste trabalho, publicada em 1º de julho de 2013. A notícia relata que
uma mulher de 52 anos, após se perder e entrar em uma favela de São Vicente, no litoral de São
Paulo, foi surpreendida por um criminoso. Assustada, a mulher acelerou e o criminoso efetuou
um disparo, que lhe acertou a cabeça, acarretando sua morte.

Em relação à notícia, o foco de análise será a noção de espaço, não como categoria
gramatical, mas compreendido como uma categoria do discurso. Em outras palavras, na análise,
além de situar empiricamente os espaços, interessa-nos observar os sentidos que esses espaços
projetam/instituem no texto e por que a mudança de espaço, relatada na notícia e associada à
leitura do GPS4, prenuncia a morte da motorista. Para tanto, buscamos refletir também sobre as
representações que os espaços, ou melhor, determinados espaços carregam, ou seja, que sentidos
estão imbricados, atrelados aos espaços os quais, junto à categoria de tempo, são construídos
discursivamente.

Espaço aqui não se referirá, portanto, somente à mudança empírica – o fato de a motorista
deslocar-se da rodovia dos Imigrantes para uma favela de São Vicente, na região litorânea - mas,
se refletirá sobre os sentidos sociais que esses espaços expressam. Compreender o espaço como
uma categoria do discurso é apreendê-lo, na materialidade discursiva, como um espaço
construído entre sujeitos sociais e compreendê-lo, historicamente, como representações que os
sujeitos fazem dele. Na construção do gênero “notícia de jornal” em análise, defendemos que o
enunciador se vale das diferentes experiências sociais de tempo e espaço dele e do leitor de seu
texto para demarcar esse fato. Entendemos, pois, que essas são estratégias enunciativas tomadas
pelo produtor do texto para defender a tese da gratuidade de um crime, tendo como ponto de
apoio a noção de espaço principalmente.

Observemos a sequência dos fatos narrados na notícia.

1 Professora Assistente II na Universidade Federal de Alfenas (Unifal-MG), doutoranda em Letras (Filologia e
Língua Portuguesa) pela USP, pesquisadora do Grupo de Pesquisa Práticas de Leitura e Escrita em Português como
Língua Materna (USP).
2 Professora Assistente II na Universidade Federal da Fronteira do Sul (UFFS), doutoranda em Letras (Filologia e
Língua Portuguesa) pela USP, pesquisadora do Grupo de Pesquisa Práticas de Leitura e Escrita em Português como
Língua Materna (USP).
3. Texto e imagem, na íntegra, estão no Anexo I.
4 Sigla de “Global Positioning System”, que se constitui “um sistema de navegação por satélite com um aparelho
móvel que envia informações sobre a posição de algo em qualquer horário e em qualquer condição climática”.
Disponível em: <http://www.significados.com.br/gps/>. Acesso em: 20 mar. 2014.
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A tentativa de acessar o espaço (rodovia) “Imigrantes” tem como consequências: i) entrar
em outro espaço - a favela “São Vicente” - e  ii) ser surpreendida em outro espaço denominado
“Vale do Pó”. Essa tentativa especifica as representações construídas social e historicamente do
que é estar na favela, quais sejam: perigo, assalto, roubo, morte.

Assim, entendendo enunciação em constante processo de atualização de sentidos, parece-
nos significativo reforçar que os sentidos atribuídos ao espaço “Vila São Vicente” não estão
sendo marcados somente pelo momento da enunciação, ou seja, pelo fato empírico que resulta na
notícia, mas são marcados pelos acontecimentos de outras enunciações com as quais o gênero
dialoga. Um exemplo desse diálogo está evidenciado na declaração da polícia de que “é comum
motoristas serem vítimas de assaltos na região, principalmente durante os finais de semana”. O
vocábulo “comum” confirma a repetitividade de uma representação a qual, por meio da
enunciação e do acabamento que os diferentes destinatários dão a um enunciado, faz parte das
experiências sociais de diferentes sujeitos.

O vocábulo remete, concomitantemente, ao tempo presente, ao fato narrado pelo
enunciador no presente, mas o enunciador também retoma o tempo passado na medida em que a
regularidade do fato (assalto seguido de morte, fato comum na região) se manifesta por meio da
reprodutibilidade das ações e consequências que envolvem esse fato, quais sejam: perigo,
assalto, roubo e morte na favela. Essas experiências se situam na própria experiência do sujeito
ou na experiência adquirida a partir da narração da experiência vivenciada por outro(s) sujeito(s)
e evidenciam que as categorias de espaço e tempo são estabelecidas a partir dos sentidos
atribuídos pelos sujeitos sociais a essas experiências as quais são por eles compartilhadas em
diferentes espaços e tempos.

Entendemos, pois, que a representação é sócio-histórica e encaminha as ações dos
sujeitos. Ressaltamos, contudo, que esses (ou outros) sujeitos também podem (re)construir
práticas que contribuam para alterar essas mesmas representações. Veem-se como exemplos
dessa possibilidade os espaços como as favelas pacificadas5 no Rio de Janeiro, que, após práticas

5 Sabemos que diferentes representações são construídas na enunciação pela mídia, pelo governo, por associações de
moradores e por ONG diversas. Contudo, não adentraremos nessa questão. Valemo-nos do exemplo apenas para
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construídas social e historicamente, estão sendo representadas de uma outra forma. O espaço,
além de situar o sujeito empiricamente, projeta as representações que o sujeito constrói para esse
mesmo espaço.

Nesta exposição, pretendemos analisar os sentidos dados que diferentes tempos e espaços
projetam/instituem numa reportagem do Portal Eletrônico Terra. Metodologicamente, apoiamo-
nos no procedimento indiciário (Ginzburg: 2012) para a análise do corpus. Buscam-se indícios
deixados pelo enunciador que permitam caracterizar a construção sócio-histórica do
tempo/espaço e a singularidade destes pelas marcas construídas em dialogia com o já-dito.
Encontrar indícios significa encontrar “zonas privilegiadas” (Ginzburg 2012: 177). Ao adotar o
paradigma indiciário, é possível recuperar fenômenos no que há de específico da situação
enunciativa e elementos estabilizados nas e pelas interações ao longo da história. Considerando,
então, que pistas estão circunscritas na notícia em análise, procura-se, interpretar e identificar
marcas da relação do sujeito, no caso o enunciador e o leitor, destinatário presumido, com o
tempo/espaço. O objeto de análise, olhar que atribuímos ao corpus, é que o espaço, construído
junto à categoria do tempo, é discursivo.

O artigo está organizado da seguinte forma: abordamos, inicialmente, o conceito de
tempo para Benveniste, para pensar que a enunciação não se dá apenas na relação aqui-agora.
Conforme esse autor, pensar a enunciação, a partir do signo verbal, significa pensá-la como “a
colocação em funcionamento da língua por um ato individual” (Benveniste 2006: 80). Todavia,
entendemos que a enunciação se dá não apenas pelo enunciador que fala, no momento e de onde
fala, nem só está conjugada pelo leitor de seu texto, mas tendo em vista as experiências sociais
compartilhadas, nos leva a assumir, em seguida, o conceito de cronotopo, que, para Bakhtin, está
perpassado pelas representações que os sujeitos elaboram pelas palavras. Na sequência, já na
análise da notícia, tratamos da observação dos indícios que demonstrem a experiência social do
enunciador construindo o tempo/espaço para a defesa da gratuidade de um crime, para, enfim,
apontarmos as principais conclusões a que chegamos com este trabalho.

2 Tempo, espaço e enunciação

Benveniste (2005) concebe que as categorias de espaço e tempo são signos vazios, os
quais só ganham plenitude na enunciação. Apoiamo-nos em parte nessa assertiva, pois, tendo em
vista o corpus selecionado para nossa análise, defendemos que não é só na enunciação aqui-
agora que essas categorias são constituídas na história. O enunciador, produtor do texto, resgata
uma construção sócio-histórica dessas categorias visto que esta não é uma relação construída
apenas entre o autor da reportagem e o leitor. Dito de outra forma, a mobilização de
conhecimentos que circundam as próprias experiências sociais, bem como as experiências sociais
do leitor de seu texto, é que possibilitam ao enunciador produzir a notícia com base na
construção social e histórica da noção de tempo e de espaço.

Assumindo que as noções de espaço e tempo são construídas sócio-historicamente,
entende-se que o tempo “recobre representações muito diferentes, que são as muitas maneiras de
colocar o encadeamento das coisas” (Benveniste 2006: 70). As muitas representações às quais se

situar a possibilidade de a favela ser representada na enunciação como um espaço pacificado e não apenas como um
espaço em que ocorrem ações que violam o direito à vida, à liberdade e à segurança do indivíduo.
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refere Benveniste (2006) são o tempo físico, o crônico e o linguístico. O tempo crônico alude
tanto à objetividade das medidas das horas/dias/meses construídas pela sociedade, como a
percepção subjetiva sobre essas medidas. Ilustramos com um exemplo de Bakhtin (2010a) em
análise à obra de Goethe sobre o tempo para os italianos e os alemães: para os italianos o cálculo
do tempo é realizado a partir do efetivo pôr-do-sol e, de acordo com as estações, acontece em
horas diferentes. Já para os alemães, está intimamente atrelado ao relógio. Assim, a
objetividade/subjetividade do tempo crônico se entrelaça com o modo de vida italiano, mas para
os alemães está ligado somente ao relógio. Subjetividade que também se apresenta na hipótese
de se ficar preso no elevador por alguns minutos. Esse tempo pode ser considerado muito tempo
para determinadas pessoas, da mesma forma que, para outras, estar em férias por trinta dias pode
ser compreendido como pouco tempo para descansar. Por essa razão é que o autor considera que
os acontecimentos da vida de um sujeito ocorrem nesse tempo, considerando que há sempre
pontos de referência muito específicos. O tempo crônico nos é significativo para as análises (ver
quadros 1 e 2), uma vez que o enunciador, diante de um acontecimento/fato, pode “percorrê-lo
em duas direções, do passado para o presente e do presente para o passado” (Benveniste 2006:
71). É a experiência humana que define uma das direções, defende o autor, mas acrescentaríamos
que a opção pelas direções está circunscrita também na intencionalidade argumentativa do
enunciador. Já no tempo linguístico não é possível ao enunciador percorrer as direções, pois,
conforme Benveniste defende, o sujeito, ao enunciar, parte de um centro, que é o tempo presente.
Logo, passado e futuro estão na dependência desse marco.

É importante considerar, segundo Benveniste, que a categoria de tempo e espaço acontece
na relação intersubjetiva, entre o eu (enunciador) e tu (leitor), mas a relação intersubjetiva a qual
se prospecta nas análises é a de que há outros sujeitos envolvidos nessa relação. Sujeitos envoltos
nos discursos já enunciados.

Em vista desta assertiva, apoiamo-nos em Bakhtin para argumentar sobre a posição
assumida. Consoante o autor, “os índices da marcha do tempo” estão “tanto na natureza quanto
nos costumes do homem e até nas suas ideias” (2010a: 244, grifos do autor). Os índices se
especificam no tempo cíclico e no tempo histórico. O tempo cíclico está na natureza, ao passo
que o histórico está nas marcas da atividade criadora do homem (idem, idem). Ambos os tempos
podem ser vistos e lidos no espaço, podem ser compreendidos “como um acontecimento, e não
como um pano de fundo imutável ou como um dado preestabelecido” (idem: 244). Conforme
Bakhtin (2010b), há intersecção entre tempo e espaço, denominada de cronotopo. Intersecção
que denota que os “índices do tempo transparecem no espaço, e o espaço reveste-se de sentido e
é medido com o tempo” (idem: 211).

Bakhtin (2010a) desenvolve o conceito ao longo de diversos ensaios, mas nos detivemos
especificamente em “O tempo e o espaço nas obras de Goethe”, pois nele há uma reflexão sobre
a indissociabilidade entre o tempo no espaço, aspecto que nos interessa. Nesse texto, a defesa é
que o espaço não é inerte, há nele um tempo além do cronológico, um tempo histórico que traz
vestígios da marca dos acontecimentos humanos. O que faz as narrativas serem singulares a
ponto de Bakhtin fazer delas análise para explicitar o conceito de cronotopo é a proposta de o
tempo e o espaço estarem em uma “unidade indissolúvel”, ou seja, o ponto de partida, além de
ser constituído de um lugar determinado e concreto, é especificamente um “fragmento da história
humana, é o tempo histórico condensado no espaço” (idem: 253). Isso somente é possível,
continua o autor, visto que o

ambiente [espaço] se tornou parte insubstituível do mundo geográfico e historicamente definido,
desse mesmo mundo plenamente real e essencialmente visível da história humana, e o
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acontecimento se tornou um momento essencial e intransferível no tempo da história humana
definida, que se realiza exclusivamente nesse mundo humano historicamente definido (Bakhtin
2010a: 254).

Bakhtin se refere ao histórico e ao dialógico, pois a construção de um dado cronotopo traz
a simultaneidade de outras enunciações. Logo, a mudança de espaço inicia também outra
percepção do tempo, afinal, o tempo só transcorre em determinado espaço. Afirmando que
“Roma é o grande cronotopo da história humana” (2010a: 243), o autor concebe que ali há
diversos tempos que se coabitam em espaços. Isso é possível, pois podemos em uma visita a
cidade de Roma ter duas visões: a Roma das ruínas e a Roma do tempo histórico. A primeira
estaria encerrada num tempo passado fechado, o presente visível [as ruínas] apenas suscita
lembranças de um passado (Bakhtin 2010a. Na segunda visão, contudo, as mesmas ruínas
adquirem do tempo histórico as marcas, os indícios do passado e do presente, o que Roma é hoje,
no tempo contemporâneo, é o entrecruzamento dessa segunda visão.

É por essa segunda visão que Bakhtin defende que o tempo/espaço é construído na
enunciação junto a muitas outras temporalidades. O tempo assim é historicizado. Mas, como os
sujeitos constroem as relações espaciais e temporais? O sentido de uma palavra para Bakhtin é a
história de seus usos. Quando um sujeito faz uso de uma palavra, na verdade, ao mesmo tempo
em que retoma sentidos já-ditos, instaura, até certo ponto, um sentido novo. Essa novidade e
repetição têm a ver com a história, com o tempo e o espaço. Para Bakhtin, a relação entre o já-
dito e o dizer está no discurso. Para Benveniste, a relação entre eu-tu está na apropriação do
sistema da língua, há o caráter simbólico da língua, o preenchimento dos signos vazios. Bakhtin
observa que os signos referentes ao tempo/espaço não estão vazios, não são preenchidos somente
no ato da enunciação, pelas formas da língua, mas são preenchidos por retomadas ao já-dito, pelo
dizer histórico, e atualizados no momento da enunciação. Se compreendêssemos somente como
preenchimento pelas formas da língua, todo dizer passaria pelo sistema do mesmo modo,
haveria, então, repetição. Haveria desistoricização do dizer.

Entendemos, desse modo, que, conforme Bakhtin, o sujeito está historicizado na
enunciação. Se assim é, o uso da palavra, no discurso, é sempre uma representação.
Representação que nasce de mediações construídas ao longo da história entre sujeitos, que
convencionam percepções sobre objetos específicos num espaço/tempo. Sendo assim, as
representações sociais estão atravessadas por muitos já-ditos, mas que recebem atualizações no
discurso, ou seja, a depender do contexto da enunciação (ver quadros 1 e 2). Faraco (2006)
reforça que não temos acesso ao real, pois a relação com os elementos do mundo, com
acontecimentos, com as ideias é atravessada pelos discursos sociais que os revestem ou que os
abrangem.

Por esse motivo, que se defende que a palavra é representação, pois reflete e refrata a
realidade. Reflete, devido à palavra indiciar a materialidade do mundo, mas sempre de modo
refratado, reforça Faraco (2006: 50), pois é assim que “construímos - na dinâmica da história e
por decorrência do caráter sempre múltiplo e heterogêneo das experiências concretas dos grupos
humanos - diversas interpretações (refrações desse mundo).” As experiências concretas são as
práticas, de modo que práticas diversas produzem representações, visto que já entramos para as
práticas com algumas representações.

Feitas essas considerações, passemos à analise do corpus.
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3 A percepção do tempo e do espaço: as experiências sociais do enunciador na produção do
gênero

Ao utilizar o mapa da região onde ocorreu o fato associado ao gênero do discurso
“notícia de jornal”, o enunciador tenta demarcar este fato a partir das experiências sociais de
tempo e espaço do leitor - destinatário presumido6 - de seu texto. Na produção do texto,
identificamos três estratégias utilizadas pelo enunciador:

1ª - a descrição dos indivíduos-sujeitos7 por meio de uma forma de não-pessoa quando se
percebe a tentativa de distanciamento entre ele-enunciador, o eu, para Benveniste, e o tu (você, o
leitor do texto) para o deslocamento da noção de indivíduo para a noção de sujeito que se
relaciona com o tempo/espaço a partir de suas experiências sociais;

2ª - organização sequencial do texto por meio de três micronarrativas, dispostas nos três
primeiros parágrafos;

3ª - desfecho do texto, no 4º parágrafo, com a sinalização de qual é a percepção das
pessoas diante do fato e qual é a presumível resposta a ser dada pelo poder público.

Em todas as estratégias, o enunciador constrói o texto para defender a tese da gratuidade
de um crime a partir das experiências sociais dele mesmo e do leitor presumido de seu texto
acerca das noções de espaço e de tempo.

Retomando a 1ª estratégia, há uma oposição na descrição dos indivíduos-sujeitos que os
caracteriza como o bem (a mulher) e o mal (o criminoso).

Para a descrição do mal, observemos as escolhas lexicais em destaque:

Uma mulher de 52 anos foi morta em uma tentativa de assalto (1) na tarde desta
sexta-feira, [...].
[...] foi surpreendida por um criminoso (2) na rua Vale do Pó, por volta de
13h30. [...]. O criminoso (3) efetuou um disparo [...]. O atirador (4) fugiu, sem
levar nada da vítima.
[...] Não há informações sobre o suspeito (5).

O enunciador contrapõe as personagens (pessoas reais) do fato noticiado ora como
indivíduos, ora como sujeitos históricos e socialmente constituídos, construindo uma oposição
bem versus mal. Para tanto, espaço e tempo vão sendo representados à medida que ocorre, na
enunciação, o deslocamento da noção de indivíduo para a noção de sujeito histórico e
socialmente constituído.

Para construir a representação do que seja o “mal”, o enunciador inicia o texto indicando
“tentativa de assalto” (1). Essa nomeação remete, pois, i) ao título da notícia quando se explica
como se deu a morte da mulher que se enganou com o GPS e morreu numa favela; ii) à ação

6 Aquele para o qual o enunciador se dirige imaginando quem é este destinatário e, por isso mesmo, ajustando e
reajustando seu enunciado (BRANDÃO, 2005, p. 6-7).
7 Corrêa (2011) apresenta distinções entre sujeito empírico e sujeito discursivo. O primeiro está para a
individualidade, para o encontro presencial de dois interlocutores, tem unicidade social, isto é, são identificadas pela
identidade social, por uma única voz. O segundo é marcado por uma perspectiva dialógica, posição que também
assumimos, onde se dá tanto o encontro presencial quanto os encontros em ausência pelos atos de enunciação. Por
conseguinte, os dois encontros (presencial/em ausência) estão marcados pelas réplicas ao já-enunciado. O dizer,
então, situado no processo discursivo, historiciza a ocupação do lugar de sujeito. O sujeito discursivo também é
marcado pela não-unicidade do sujeito, ou seja, ouvem-se várias vozes sociais na enunciação.
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ocorrida - o assalto, ação esta que faz o leitor associá-la a assaltantes (2), a criminosos. De um
lado, remete a uma ação que nomeia indivíduos que são pessoas psicofísicas, pertencentes à
sociedade, mas, de outro, essas pessoas também são sujeitos (3, 4, 5) que se situam numa
determinada esfera social e que participam de diferentes práticas sociais.

A partir dessas duas ações, da sua experiência social e tendo em vista o presumido social8

ao nomear o assaltante, representando o “mal”, temos os gestos do enunciador para a construção
da narrativa jornalística num processo dialógico com o leitor e com outros já-ditos.

A tentativa de assalto que remete a assaltante indica que a ação nomeia não o indivíduo,
mas o sujeito social (3, 4, 5) que assim é definido a partir das diferentes representações
construídas para as pessoas que praticam crimes. Contudo, no texto, essa representação ganha
maior relevância em decorrência do espaço onde o fato aconteceu: uma favela. O uso do GPS,
indicador de um espaço virtual, leva a mulher a uma zona de perigo. A favela só é vista como
essa zona de perigo em decorrência das representações dadas a ela. Essas representações foram
construídas ao longo da história da sociedade brasileira com base nas diferentes experiências
sociais do sujeito - enunciador e leitor. Essa estratégia é retomada em “o suspeito”, pois, apesar
do uso do artigo definido “o”, a escolha lexical “suspeito” generaliza e indefine quem é esse
sujeito, isto é, pode ou não ser o indivíduo que cometeu o crime visto que ainda não foi julgado
pelo Poder Judiciário. Mas em todas essas instâncias, o enunciador trabalha com a noção de
sujeito sócio-histórico e não com a noção de sujeito empírico apenas. A nomeação de criminoso,
assaltante, atirador e suspeito relaciona-se à representação construída para a pessoa que, porque
se encontra na favela, possivelmente é criminosa. Não está em jogo o indivíduo, mas o sujeito
que se representa (ou é representado) ou que se deixa representar como criminoso em
decorrência das diferentes práticas sociais de que participa em um determinado espaço.

Em paralelo, para representar o “bem”, o enunciador, no título, diz “mulher” (6) e em
seguida, no corpo do texto, “uma mulher” (7) como pode ser obervado no próximo excerto. Com
esse gesto restringe essa categoria ao apôr o sintagma nominal “de 52 anos”. Essa descrição,
parece-nos, leva a uma aproximação do enunciador com as experiências sociais de seu leitor.
Com 52 anos, não era tão jovem, já seria uma senhora. Sendo mulher, provavelmente seria
indefesa.

Nessa linha de pensamento, teríamos, pois, duas instâncias de identificação/aproximação
do enunciador com o referente - a gratuidade de um crime- e com o destinatário/leitor de seu
texto:

1 - generalidade: uma mulher pode ser vista como um cidadão comum, então a mulher
pode representar qualquer um (homem adulto, adolescente, criança, idoso...);

2 - uma certeza/um presumido: todo ser humano pode se tornar um senhor/uma senhora9.
O termo constante (6) no título generaliza a categoria social “mulher”, percebendo-a

como qualquer ser humano de bem, ou seja, é cidadã/cidadão, vez que o fato noticiado pode
ocorrer com qualquer membro da sociedade.

Em (7, 8), o enunciador situa o indivíduo-sujeito no tempo e no espaço, no fato noticiado.
Dessa forma, nomear a mulher para representar o “bem” significa fazê-lo a partir das
experiências sociais as quais, presume-se, enunciador e leitor compartilham se ambos forem

8O presumido social refere-se a que um enunciado compreende duas partes: a parte percebida ou realizada em
palavras e (2) a parte presumida (Voloschinov/Bakhtin: s/d). O presumido, o não dito se mostra tendo em vista que
constitui o que está sendo dito. Razão, porque, na perspectiva bakhtiniana, o enunciado não é “fechado em si”, uma
vez que “remete a uma cadeia de outros enunciados já ditos” (Sobral 2012: 125). A parte presumida é “como uma
‘senha’ conhecida apenas por aqueles que pertencem ao mesmo campo social” (Voloschinov/Bakhtin s/d: 6).
9 Há, evidentemente, ressalvas nessa afirmação: a velhice é apenas uma possibilidade para o ser humano.
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considerados como “pessoas de bem”. No processo de representação social da mulher e do
“bem” em oposição a assaltante e ao “mal”, o enunciador uma vez mais faz o deslocamento da
noção de indivíduo para a noção de sujeito. Contudo, esse deslocamento só ocorre porque o
enunciador toma as próprias experiências sociais ao produzir a notícia tendo em vista a noção de
presumido social, pressupondo que o leitor de seu texto, com suas experiências sociais, é capaz
de percebê-lo dando ao enunciado o acabamento de sentido.

Assim, sequencialmente no texto, temos a descrição do bem:

SP: mulher (6) se engana com GPS, vai parar em favela e é morta

Uma mulher de 52 anos (7) foi morta [...] Elza Gomes dos Santos (8) -
moradora de Campo Grande (MS) (9) –[...] que a (10) fez entrar no bairro Vila
Margarida.

[...] ela (11) foi surpreendida [...] a mulher (12) se assustou [...] a cabeça de
Elza (13), [...] sem levar nada da vítima. (14) O corpo da mulher (15) foi
encaminhado [...] é comum motoristas serem vítimas de assaltos (16) na região
[...].

As experiências sociais do enunciador norteiam a produção do texto que busca criar uma
identificação da vítima com o leitor. Em (8), ao referir-se à vitima, usa o nome de batismo.
Constitui-se um sujeito jurídico, um indivíduo com RG, CPF, com certidão de nascimento/
casamento/óbito, residente e domiciliada em Campo Grande (MS). Ao indicar sua cidade/Estado
de origem, o enunciador procura salientar que a vítima não era da região de São Paulo.  A
consequência de não conhecer o espaço favela em (9) é ressaltada com a referência ao dado
velho “moradora de Campo Grande (MS)” (9). Com esse gesto, o enunciador parece querer
tornar mais impessoal, mas se aproxima novamente da vítima em (11) e (12). O uso do pronome
e do substantivo anteposto pelo artigo definido parece fortalecer o primeiro argumento da tese da
gratuidade do crime se o relacionarmos com a relação de causa e consequência estabelecida em
“O aparelho de GPS em seu veículo indicou uma rua errada” (causa) e “(isso) que a fez entrar (e
morrer) no Bairro Vila Margarida” (consequência).  A ação praticada pela vítima naquele espaço
é decorrente da ação praticada por uma tecnologia digital que, teoricamente, não deveria fornecer
uma informação errada. A humanidade da vítima e a sua fragilidade são evidenciadas nas ações
de “ser surpreendida” e “ter-se assustado”, reações humanas que tiveram como consequência a
aceleração do carro pela vítima e o disparo da arma pelo criminoso.

A partir desse ponto do texto, o enunciador ainda mantém a personalização da vítima (13)
como representativa do bem, mas já inicia um processo de despersonalização que irá tornar Elza
um dado (latrocínio, homicídio com o objetivo de roubo) para o Poder Público e a consideração
do crime como uma fatalidade. Atentemos para o fato de que a indicação de onde o tiro atingiu é
a informação que irá constar no relatório da Polícia ou do IML e o nome “Elza” será substituído
por “vítima” (14), “corpo” (15), “indivíduo do sexo feminino”, “cadáver”, dentre outros.

Em (14), observa-se uma escolha lexical interessante, pois também leva o leitor a pensar
na impossibilidade de reação da mulher, como se, sendo mulher e com 52 anos, diante do fato
narrado, só poderia ser a vítima e vítima fatal. Já em (15), o enunciador opõe “cabeça de Elza” a
“corpo de mulher”. O enunciador não fala de uma parte do corpo, mas de todo ele, para melhor
nomear a morte. Com esse gesto, retoma a ideia de generalidade, universalidade, de fragilidade
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da vida humana, como se dissesse que todos os seres humanos estão sujeitos à possibilidade de
esse fato ocorrer. Com a morte, torna-se indivíduo apenas, não mais sujeito, nesse contexto.

O uso de um substantivo em (16), com ideia de coletividade, despersonaliza Elza, que se
constitui apenas mais uma vítima, entre tantas outras. Esse fechamento no 3º parágrafo, a
exemplo do que acontece em (15), também encaminha para a consideração do fato como um
número que irá integrar relatórios do Poder Público sobre segurança.

Na 2ª estratégia, ocorre um deslizamento maior do enunciador em relação ao referente e
também ao leitor do texto. Analisando cada parágrafo como uma micronarrativa, temos:

1º parágrafo: anúncio da morte em decorrência de um assalto.
O enunciador faz o encadeamento dos fatos a partir do fato que considera o tempo

presente, isto é, uma mulher morreu em uma tentativa de assalto na tarde da sexta-feira, sendo
este o fato que desencadeia a notícia.  Tomando esse fato (a morte da mulher) como o tempo
presente, no sentido de que o enunciador o traz para o momento em que elabora seu texto, ocorre
a enunciação que sai do presente para o passado. A narração se dá do ponto presente (a morte da
mulher) para pontos distintos num passado próximo recente. Assim, a sequência cronológica é
posta em segundo plano e a sequência enunciativa é que irá contribuir para a construção de sua
tese, ou seja, a gratuidade do crime.

Observemos as sequências, no Quadro 1, a seguir:

Ordem sequência cronológica dos fatos sequência enunciativa

1 tentava acessar a rodovia uma mulher foi morta [...] na tarde desta
sexta-feira

2 GPS indicou a rua errada (ocorreu ) tentativa de assalto num final de
semana

3 a mulher se perdeu entrou na favela

4 entrou na favela a mulher se perdeu

5 (ocorreu ) tentativa de assalto num
final de semana

GPS indicou a rua errada

6 uma mulher foi morta nesta sexta-
feira

tentava acessar a rodovia

A 1ª micronarrativa faz um percurso cronológico inverso (fato mais recente em relação ao
presente para o mais distante), como se observa na sequência enunciativa indicada no Quadro 1,
para linguisticamente marcar as temporalidades e espacialidades que contribuem para que o
enunciador compartilhe a experiência social que é conhecida: a) dos leitores que conhecem o
local; b) dos leitores que, por ditos e já-ditos, compartilham um determinado saber (naquela
favela, há a ocorrência de assaltos seguidos ou não de morte); c) dos leitores que desconhecem o
que conhecem os leitores a e b, mas sabem que assaltos acontecem.

A 2ª micronarrativa retoma a 1ª como forma de reforçá-la. Temos então, no Quadro 2:
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Ordem sequência enunciativa da 2ª micronarrativa

1 Elza tentou retornar à rodovia

2 mulher foi surpreendida pelo criminoso na rua Vale do Pó

3 a mulher se assustou e acelerou

4 o criminoso efetuou o disparo

5 o criminoso acertou a cabeça de Elza

6 o criminoso fugiu

7 o criminoso não levou nada

8 Elza foi levada ao Pronto-Socorro

9 Elza não resistiu e morreu

Na 2ª micronarrativa, o processo é inverso. A sequência enunciativa adotada pelo
enunciador começa do ponto mais distante (tentativa de retorno à rodovia), situando-o a partir do
tempo presente (a morte da mulher).

Há dois momentos no texto, um na 2ª micronarrativa e outro na 3ª, em que o enunciador
diz “De acordo com a polícia”. Na 1ª ocorrência, não há indícios no texto que levem o leitor a
compreender a origem das informações constantes na notícia, pois se a mulher levou um tiro, foi
para o hospital e morreu, em que momento é possível descobrir que ela se assustou e acelerou o
carro?  Inexistem no texto dados que possam elucidar essa questão. Contudo, a experiência social
de diferentes sujeitos pode levar à compreensão de que a polícia sabe de mais fatos ou, ao
contrário, está omitindo fatos em decorrência do espaço onde aconteceram.

Atentando para o nome da rua onde o episódio aconteceu, a experiência social do leitor
do texto pode levá-lo a relacionar “Rua do Vale do Pó” a consumo e tráfico de drogas. Nesse
caso, o enunciador estaria relacionando o fato à questão do tráfico/uso de drogas e à relação
polícia versus traficante. Em relação ao nome da rua, vale ressaltar que a denominação se deve à
homenagem feita aos combatentes da FEB (Força Expedicionária Brasileira), que participaram
da 2ª Guerra Mundial e se refere a uma região da Itália chamada de Região do Vale do Rio do
Pó10. Contudo, tal fato não faz parte da experiência social do leitor que possivelmente irá associar
o nome à favela e ao tráfico de drogas.

Nesta 2ª micronarrativa, o percurso do enunciador para relatar o fato torna-se mais
minucioso e encaminha para a tese da gratuidade do crime, com dois argumentos: 1) alguém
entrou equivocadamente em uma favela e foi morto, fato citado na 1ª micronarrativa e retomado
na 2ª com ênfase na consequência da informação gerada pelo GPS; 2) o criminoso fugiu, mas
não levou nada.

10 Disponível em: <http://saovicenteportal.com.br/se-essa-rua-fosse-minha-rua-vale-do-po/>. Acesso em: 30 mar.
2014.
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Em relação ao GPS, a noção de espaço físico relaciona-se à noção de espaço virtual. A
indicação de percurso do GPS é virtual, refere-se a espaço físico e não a espaços historicamente
construídos e socialmente situados. O GPS indica na tela um lugar - virtualmente isento de
conflitos - que remete a outro - real e passível de conflitos porque este último se configura como
um espaço social. Enunciador, Elza e o leitor da notícia, pela experiência social compartilhada
por eles, não esperam a inconsistência da informação gerada pelo GPS. Essa experiência se
contrapõe ao fato de o GPS ser um sistema eletrônico de navegação no qual alertas de perigo
para determinadas regiões da cidade não são disponibilizadas para os seus usuários. Como a
principal funcionalidade de um GPS é apresentar rotas de percurso para se chegar a um
determinado lugar, espaço físico, ocorrem alertas quanto à existência de pedágios em rodovias.
Esse alerta, contudo, por envolver uma questão econômica, ocorre porque insere a possibilidade
de o usuário não chegar a seu destino se não tiver recursos para pagar a taxa.

Na sentença “O atirador fugiu, sem levar nada da vítima”, observamos que a gratuidade
do crime nela se encontra. Em outras palavras, o atirador matou uma mulher, que se tornou a
vítima, mas não levou nenhum objeto de valor. Analisando sob esse prisma, a questão de objetos
de valor, observamos que essa sentença contribui para a compreensão de que “é comum
motoristas serem vítimas de assaltos na região, principalmente durante os finais de semana”,
construindo e compartilhando, dessa forma, a experiência social da repetitividade e da
reprodutibilidade do fato no sentido de que é natural e de que faz parte do cotidiano das pessoas
que residem ou transitam em favelas. De certa forma, contraditoriamente parece também dizer
que se tivesse ocorrido a subtração de um bem material, a morte de alguém seria, não
justificável, mas, em certa medida, seria explicada.

Contudo, entendemos que o referente que aí se expressa está em “sem levar nada da
vítima”, considerando que o atirador levou dela a vida: a mulher perdeu a vida, pois alguém a
tirou dela. Olhando por este lado, a gratuidade do crime é explicitada pela ideia de fatalidade,
vez que o GPS levou a mulher a um lugar perigoso, espaço onde é comum pessoas serem
assaltadas e, presume-se, morrerem. De outro, configura-se a ideia da banalização da vida, do
valor dado à vida, e o poder de alguns de manterem ou não a vida de outros.

A 3ª micronarrativa, composta pelo 3º parágrafo, tem como objetivo a definição de Elza
Gomes Soares como um indivíduo que não mais participa da sociedade. O atestado de óbito,
apesar de não citado, mas presumível no texto, poderia exemplificar essa saída de Elza da
sociedade. Ressalte-se que escolhas lexicais como “corpo da mulher”, “Instituto Médico Legal
(IML)” e “reconhecimento” se relacionam, nesse contexto, à morte de um ser humano.

Nessa micronarrativa, o enunciador retoma o argumento de autoridade “De acordo com a
polícia”.  Esse gesto, contudo, sinaliza para o referente “isso é comum e não há o que fazer”,
num processo de banalização do fato (homicídio e roubo) pela autoridade policial.

A 3ª estratégia é o próprio desfecho. Ao longo do texto, o enunciador se refere ao “bem”,
como: mulher, uma mulher de 52 anos, Elza Gomes dos Santos, moradora de Campo Grande
(MS), a (pronome), ela, a mulher, a cabeça de Elza, vítima, o corpo da mulher. Essas nomeações
aparecem nessa ordem no texto e são feitas pelo enunciador do gênero “notícia de jornal” com
base em suas experiências sociais de tempo e de espaço. Servem não apenas para construir a tese
da gratuidade do crime, mas também para sinalizar que o crime possivelmente não será
solucionado. As duas ocorrências (“De acordo com a polícia”) parecem dialogar com o desfecho
do texto: a falta de resposta do Poder Público em situações de criminalidade motiva a gratuidade
de um crime que passa a ser visto como fato banal e comum em determinados espaços.
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4 Considerações finais

Compreender que no espaço há “sempre um determinado processo histórico de
acontecimentos” (Bakhtin 2010a: 241) é distanciar-se de um modo de leitura/escrita comumente
alentado no gênero notícia do onde - espaço geográfico físico/imóvel- e do quando - tempo em
estado cronológico.

É na problematização da fixidez do espaço e na cronologia do tempo que nos parece estar
a contribuição deste estudo. Propondo pensar que o espaço é determinado, com base nas
experiências sociais dos sujeitos, por representações construídas pela história que correspondem
a tempo histórico, pelo cronotopo é possível recuperar descrições de tempo/espaço já enunciadas.

Entendemos que a construção (tempo/espaço) adotada não está só na dependência do
enunciador, embora dele parta. Dessa forma, o cronotopo indicia modos do enunciador
especificar sua percepção sobre os acontecimentos, em um espaço e num ponto singular do
tempo histórico. É por esses indícios específicos do enunciador que a estratégia argumentativa se
configura na notícia;

A maneira como a organização espacial é elaborada parece conduzir a uma dimensão a-
histórica, asseverando que os espaços são sempre iguais, que não se alteraram no decorrer do
tempo. A orientação argumentativa, pela sequência enunciativa adotada pelo enunciador, conduz
a aproximação das representações sociais construídas historicamente para a naturalização do
espaço/favela. É também nessa direção o reforço de naturalizar o sujeito no tempo e no espaço.
Assim, a defesa a tese da gratuidade do crime só é alcançada se compreendermos o processo
enunciativo por que perpassam enunciador e leitor presumido que se interagem em espaços-
temporais construídos a partir das experiências sociais de um e de outro.

Referências bibliográficas

BAKHTIN, Mikhail. O tempo e o espaço nas obras de Goethe. In. ______. 2010a. Estética da
Criação Verbal. 5ª ed. São Paulo, Martins Fontes: 261-306.
______. Formas de tempo e de cronotopo no romance: ensaios de poética histórica. In: ______.
2010b. Questões de literatura e de estética: a teoria do romance. São Paulo, Hucitec: 211-349.
BENVENISTE, Émile. A natureza dos pronomes. In: ______. 2005. Problemas de Linguística
Geral I. Campinas, Pontes: 277-283
______. A linguagem e a experiência humana. In: ______. Problemas de Linguística Geral II.
2006. Campinas, Pontes: 68-80.
BRANDÃO, Helena Hatshue Nagamine. 2005. Estilo, gêneros do discurso e implicações
didáticas. Disponível em: <www.fflch.usp.br/dlcv/lport/pdf/brand003.pdf>. Acesso em: 21 fev.
2012.
CORRÊA, Manoel Luiz Gonçalves. 2011. As perspectivas etnográfica e discursiva no ensino da
escrita: o exemplo de textos de pré-universitários. Revista da ABRALIN, v. Eletrônico, n.
Especial, 2ª parte: 333-356.
FARACO, Carlos Alberto. 2006. Linguagem e diálogo: as ideias do Círculo de Bakhtin.
Curitiba, Criar.
GINZBURG, Carlos. 2012. Sinais: raízes de um paradigma indiciário. In: ______. Mitos,
emblemas, sinais. São Paulo: Companhia das Letras: 143-180.
SOBRAL, Adail. 2012. A concepção de autoria do “Círculo Bakhtin, Medvedev, Voloshinov”:
confrontos e definições. Macabéa: Revista Eletrônica do Netlli. v.1., 2.: 123-142.

XVII CONGRESO INTERNACIONAL ASOCIACIÓN DE LINGÜÍSTICA Y FILOLOGÍA DE AMÉRICA LATINA (ALFAL 2014) 
 

João Pessoa - Paraíba, Brasil 
 

 #1148



VOLOSHINOV, V. N. / BAKHTIN, M. M. Discurso na vida e discurso na arte: sobre poética
sociológica. Trad. para uso didático da versão inglesa de 1976: Carlos Alberto Faraco e
Cristóvão Tezza, s/d. Texto originalmente publicado em russo, em 1926.

XVII CONGRESO INTERNACIONAL ASOCIACIÓN DE LINGÜÍSTICA Y FILOLOGÍA DE AMÉRICA LATINA (ALFAL 2014) 
 

João Pessoa - Paraíba, Brasil 
 

 #1149



ANEXO I

01 de junho de 2013-09h59 atualizado às 10h07

SP: mulher se engana com GPS, vai parar em favela e é morta

Tweetar 8  F Curtir 114
Esta página foi compartilhada 8 vezes. Veja todos os Tweets

Uma mulher de 52 anos foi morta em uma tentativa de assalto na tarde desta sexta-feira, após se
perder e entrar em uma favela de São Vicente, no litoral de São Paulo. Segundo informações da
Polícia Civil, Elza Gomes dos Santos - moradora de Campo Grande (MS) - tentava acessar a
rodovia dos Imigrantes, quando o aparelho GPS  em seu veículo indicou uma rua errada, que a
fez entrar no bairro Vila Margarida.
Ao tentar retornar para a rodovia, ela foi surpreendida por um criminoso na rua Vale do Pó,
por volta de 13h30. De acordo com a polícia, a mulher se assustou e acabou acelerando. O
criminoso efetuou um disparo, acertando a cabeça de Elza, que chegou a ser encaminhada ao
Pronto-Socorro Municipal, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. O atirador fugiu, sem
levar nada da vítima.
O corpo da mulher foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Santos e aguardava
familiares para o reconhecimento. De acordo com a polícia, é comum motoristas serem vítimas
de assaltos na região, principalmente durante os finais de semana.
O caso foi registrado no 1ºDP de São Vicente e encaminhado para o 2º DP, onde será
investigado. Não há informações sobre o suspeito.
Disponível em: <http://noticias.terra.com.br/brasil/policia/sp-mulher-se-engana-com-gps-vai-
parar-em-favela-e-e-morta,1140d23f8cffe310VgnVCM3000009acceb0aRCRD.html> Acesso
em: 1º jun. 2013.
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