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“Loucos (os ciganos), a ponto de quererem juntas a liberdade e a felicidade.” 

Guimarães Rosa, em Tutaméia 



RESUMO 

 

O presente trabalho apresenta análises de cartuns que têm como temática a 

relação entre o ex-presidente da França, Nicolas Sarkozy, durante seu mandato (2007 

a 2012), e os ciganos que se encontravam em território francês à época. Para tanto, 

a teoria escolhida para as análises é a da Análise do Discurso, especificamente a de 

perspectiva francesa. Para as análises discursivas serão abordados principalmente 

os conceitos de Condições de Produção, de Formação Discursiva, de Posição-sujeito, 

de Memória Discursiva e Interdiscurso, a noção de Contradição e a Paráfrase. 

 

Palavras-Chave: Análise de Discurso; Cartum; Sarkozy; Ciganos. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This paper presents an analysis of cartoons that focus in the relationship 

between the former president of France, Nicolas Sarkozy, during his tenure (2007-

2012), and Gypsies who were in France at the time. The chosen theory for the analysis 

is the Discourse Analysis, specifically under the French perspective. To this end, some 

concepts will be approached, such as Production Conditions, Discursive Formation, 

Position-Subject, Discursive Memory and Interdiscourse, Contradiction and 

Paraphrase. 

 

Keywords: Discourse Analysis; Cartoon; Sarkozy; Roms; Gypsies. 
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INTRODUÇÃO 

 

Em julho de 2010, Nicolas Sarkozy, então presidente da França, pronunciou 

uma fala que posteriormente seria conhecida como “discurso de Grenoble”1, dando 

início a um plano contra uma suposta “escalada da violência” que ocorria no país. O 

discurso, que relacionava segurança e imigração, foi considerado como uma reação 

a uma ocorrência específica: a morte, em consequência de uma perseguição policial, 

de um estrangeiro cigano que teria cometido um crime, e posterior manifestação de 

seus parentes envolvendo ataques à delegacia da cidade. Como resposta, Sarkozy 

anunciou que “qualquer um que atirar em um policial deixa de ser digno de ser 

francês”, e previa ações para “colocar um fim às invasões de imóveis e acampamentos 

de ciganos”2. 

As medidas providenciadas, como desmantelamento de acampamentos 

ciganos e “retorno voluntário” ao país de origem em troca de determinada quantia em 

dinheiro vão contra os direitos dos ciganos como cidadãos europeus. A maioria dos 

ciganos que vivem na França são de origem romena e búlgara, ou seja, provindos de 

países que fazem parte da União Europeia (UE), o que lhes concede direito de livre 

circulação entre os países membros do bloco, podendo permanecer no país por três 

meses, sem qualquer problema3. As exclusões sociais, a perseguição e as políticas 

cada vez mais duras aos imigrantes, configuram uma prática xenofóbica. Segundo 

estudo elaborado pela Organização pela Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

(OCDE), períodos de crise econômica, com consequentes desempregos e forte 

recessão, como o vivenciado desde 2008-2009 por grande parte dos países europeus, 

podem desencadear essa atmosfera de medo e repúdio ao imigrante4. Os grupos 

minoritários e em condições vulneráveis, ao serem discriminados por governantes 

locais e alvo de perseguições, acabam facilmente por tornar-se o bode expiatório de 

                                                           
1Vídeo do discurso citado disponível em: <http://www.lefigaro.fr/politique/le-scan/2014/03/27/25001-
20140327ARTFIG00084-le-discours-de-grenoble-de-nicolas-sarkozy.php>. Transcrição de alguns trechos 
disponível em: <http://zehfilardo.wordpress.com/2010/09/20/manifestacao-do-grande-oriente-de-franca-em-
relacao-a-absurda-de-portacao-de-ciganos-pelo-governo-frances/>. Acessos em: 15 ago. 2014. 
2Artigo disponível em: <http://internacional.estadao.com.br/noticias/geral,na-guerra-contra-a-criminalidade-
ciganos-sao-alvo-imp-,611172>. Acesso em: 20 ago. 2014. 
3Idem. 
4Notícia veiculada em: <http://www.portugues.rfi.fr/mundo/20120627-crise-provoca-queda-de-imigracao-e-
aumento-da-xenofobia-diz-ocde>. Acesso em: 18 ago. 2014. 

http://www.lefigaro.fr/politique/le-scan/2014/03/27/25001-20140327ARTFIG00084-le-discours-de-grenoble-de-nicolas-sarkozy.php
http://www.lefigaro.fr/politique/le-scan/2014/03/27/25001-20140327ARTFIG00084-le-discours-de-grenoble-de-nicolas-sarkozy.php
http://zehfilardo.wordpress.com/2010/09/20/manifestacao-do-grande-oriente-de-franca-em-relacao-a-absurda-de-portacao-de-ciganos-pelo-governo-frances/
http://zehfilardo.wordpress.com/2010/09/20/manifestacao-do-grande-oriente-de-franca-em-relacao-a-absurda-de-portacao-de-ciganos-pelo-governo-frances/
http://internacional.estadao.com.br/noticias/geral,na-guerra-contra-a-criminalidade-ciganos-sao-alvo-imp-,611172
http://internacional.estadao.com.br/noticias/geral,na-guerra-contra-a-criminalidade-ciganos-sao-alvo-imp-,611172
http://www.portugues.rfi.fr/mundo/20120627-crise-provoca-queda-de-imigracao-e-aumento-da-xenofobia-diz-ocde
http://www.portugues.rfi.fr/mundo/20120627-crise-provoca-queda-de-imigracao-e-aumento-da-xenofobia-diz-ocde


12 
 

políticos, e esse discurso é reforçado pelas mídias. Isso se torna particularmente mais 

fácil quando o grupo em questão trata-se de ciganos, um povo estigmatizado que sofre 

perseguição desde o século XV5 e sobre os quais os estereótipos são relacionados 

com condutas negativas como “ladrões de criança”, “leitores de mão”, “vagabundos”, 

“ligados à bruxaria” etc. (FAZITO, 2006), forma como são retratados inclusive nas 

artes, como nas obras de Miguel de Cervantes (A ciganinha), Prósper Mérimée 

(Carmen) e Victor Hugo (O corcunda de Notre Dame), para citar alguns. 

É provável, pois, em uma época de polêmicas políticas envolvendo o presidente 

- Sarkozy teve seu nome associado a escândalos de corrupção e tráfico de influências 

durante o seu mandato: as principais denúncias o acusavam de ter recebido doações 

ilegais para sua campanha presidencial e de oferecer cargos em troca de 

informações6 -, que as decisões sobre os imigrantes na França produzam um efeito 

de sentido que pode ser entendido como não só como uma distração à mídia que o 

denunciava, como também como meio de agradar aos potenciais eleitores 

promovendo um ambiente de união em torno de um “inimigo” em comum, em uma 

estratégia contra sua queda de popularidade7. Também convém mencionar o 

sentimento de identidade nacional dos franceses, uma questão sócio-cultural histórica 

determinante na relação destes com os imigrantes. A disseminação de medidas 

políticas anti-imigração em países europeus nos últimos anos chama a atenção para 

uma leitura mais aprofundada dos discursos proferidos por representantes dessas 

sociedades, visto que os políticos têm capacidade (poder) de impactar tanto o 

tratamento dado pelo Estado aos imigrantes quanto de influenciar opiniões públicas. 

A Análise de Discurso, como teoria que põe em diálogo centralmente a 

Linguística, a Psicanálise, as Ciências Sociais entre outras, tem para si o discurso 

como materialidade de ideologias, permitindo que se trace caminhos entre as 

diferentes áreas das Ciências Humanas e se visualize suas relações, os processos 

envolvidos na construção do discurso e diferentes efeitos de sentido possíveis. A 

relação entre linguagem e condições de produção credita à Análise de Discurso de 

                                                           
5Informação extraída da publicação do Conselho da Europa: Proteger os Direitos dos Ciganos – p. 4. Disponível 
em: <http://www.coe.int/AboutCoe/media/interface/publications/roms_fr.pdf>. Acesso em: 20 ago. 2014. 
6Notícias disponíveis em: <http://www.dw.de/esc%C3%A2ndalos-de-corrup%C3%A7%C3%A3o-prejudicam-
imagem-da-fran%C3%A7a/a-5788377> e <http://g1.globo.com/mundo/noticia/2014/07/sarkozy-e-detido-em-
investigacao-por-suposto-trafico-de-influencia.html>. Acessos em: 14 ago. 2014. 
7Notícia disponível em: <http://internacional.estadao.com.br/noticias/europa,tentando-recuperar-
popularidade-sarkozy-declara-guerra-ao-crime,592497> e 
<http://www1.folha.uol.com.br/fsp/mundo/ft2008201008.htm>. Acesso em: 17 ago. 2014. 

http://www.coe.int/AboutCoe/media/interface/publications/roms_fr.pdf
http://www.dw.de/esc%C3%A2ndalos-de-corrup%C3%A7%C3%A3o-prejudicam-imagem-da-fran%C3%A7a/a-5788377
http://www.dw.de/esc%C3%A2ndalos-de-corrup%C3%A7%C3%A3o-prejudicam-imagem-da-fran%C3%A7a/a-5788377
http://internacional.estadao.com.br/noticias/europa,tentando-recuperar-popularidade-sarkozy-declara-guerra-ao-crime,592497
http://internacional.estadao.com.br/noticias/europa,tentando-recuperar-popularidade-sarkozy-declara-guerra-ao-crime,592497
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linha francesa como a mais adequada ao presente objeto de estudo. Nessa 

abordagem, admite-se a linguagem não como um meio de comunicação, mas como 

uma prática social simbólica que possui uma exterioridade que lhe é intrínseca, sendo 

somente a partir desta que se constituem os possíveis efeitos de sentidos. A AD é 

interessante para esta pesquisa à medida em que se pode compreender mais, ir além 

da interpretação, ou como afirma Orlandi (2006, p. 28), “ouvir no que é dito o que é 

dito ali ou em outro lugar, o que não é dito e o que deve ser ouvido por sua ausência 

necessária”. 

Posto isso, tornam-se relevantes em um mundo de constantes migrações os 

estudos acerca de discursos que envolvam discriminação, principalmente de grupos 

minoritários, os quais se encontram geralmente em condições de vulnerabilidade, pois 

os discursos como materialidade da ideologia podem ajudar a compreender um 

momento político e histórico. A pesquisa acerca dos estigmatizados socialmente por 

vezes pode ser o meio de mais fácil acesso a eles e a uma outra forma de ver e 

compreender o outro. 

O objetivo do presente trabalho é compreender o processo de produção de 

sentidos dos cartuns selecionados e os diferentes efeitos de sentido que estes podem 

produzir, através dos dispositivos da interpretação, que segundo Orlandi (2006, p. 26) 

são: o (1) dispositivo teórico, os “princípios” da análise de discurso - como formação 

discursiva, posição-sujeito, memória discursiva, etc., e (2) o dispositivo analítico, 

“construído em cada análise específica” e “determinado pelo dispositivo teórico”, 

dependente de questões como “questão do analista, natureza do material analisado, 

objetivo e região teórica em que se inscreve o analista. O objetivo não é uma 

interpretação do texto, mas a compreensão8 de sua materialidade discursiva. 

Para isso, foi feita a seguinte divisão estrutural do trabalho: o capítulo 1 trata 

da revisão bibliográfica utilizada para abarcar os conceitos da Análise de Discurso e 

breve explanação de alguns destes conceitos que constituem o supracitado 

dispositivo teórico necessário à análise discursiva, bem como trata sucintamente das 

condições históricas da formação do povo cigano. O capítulo subsequente apresenta 

                                                           
8Orlandi em entrevista cedida à Revista Teias (apud Barreto, 2006) diferencia interpretação e compreensão. 
Segundo a autora, “para interpretar (basta) (...) nos reconhecermos nos sentidos que interpretamos. Mas para 
compreender é preciso teorizar.” Compreender, então, seria o trabalho do analista de discurso. De acordo com 
Orlandi (idem), “(compreensão) é o movimento pelo qual aprendemos o processo de produção dos sentidos e 
dos sujeitos”. 
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a metodologia a ser utilizada, a escolha do corpus. No terceiro capítulo expõe-se o 

corpus e as relativas discussões das análises e, por fim, as reflexões acerca do 

propósito e das conclusões obtidas neste empreendimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

1      FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

1.1 O que é a Análise de Discurso 

 

A Análise de Discurso9 a ser trabalhada no presente trabalho, de perspectiva 

francesa (doravante chamada AD), teve seu surgimento na década de 60, com 

estudos que deslocavam a atenção para o que até então era deixado de lado pelos 

estudos linguísticos: sujeito e situação/exterioridade (Orlandi, 1994). Nesse período, 

enquanto o foco dos estudos de linguagem voltava-se para a língua, da dicotomia 

língua x fala de Saussure, alguns intelectuais, em contato principalmente com 

trabalhos de autores franceses como Althusser, Lacan, Barthes e Foucault, passaram 

a considerar um outro modo de “leitura” (Orlandi, 2008, p. 20-21). Segundo Brandão 

(2004, p. 15), havia uma “certa tradição intelectual europeia (e sobretudo da França) 

acostumada a unir reflexão sobre texto e sobre história”. Nesse sentido, os autores 

supracitados, estudiosos respectivamente de Marx, Freud, da relação leitura/escritura 

e da relação saber/poder/discurso, tiveram papel fundamental em uma nova reflexão 

sobre texto e história e na articulação entre marxismo, psicanálise e linguística, 

resultando em uma base interdisciplinar para a Análise de Discurso. No final da 

década de 60, Pêcheux (apud Orlandi, 2006, p. 14) critica o esquema elementar da 

comunicação de Jakobson ao afirmar que o discurso não é apenas instrumento de 

comunicação, e sim o “efeito de sentidos entre locutores”. Implica-se a partir disso, 

conforme Orlandi (idem, p. 15), que “os efeitos resultam da relação de sujeitos 

simbólicos que participam do discurso, dentro de circunstâncias dadas”, ou seja, traz 

para a análise linguística o sujeito e a situação, outrora excluídos, e situa-os como 

conceitos fundamentais para a AD.  Há assim o deslocamento da problemática usual 

“o que?” (o sentido, o produto, a intenção) para “como?” (o funcionamento, a 

historicidade, os processos de significação). 

A AD então surgiu como um novo modelo teórico que visava para além das 

análises transfrásticas e de conteúdo da língua, assimilando e aprofundando 

conceitos como não-transparência da língua, inconsciente, historicidade, condições 

                                                           
9Em relação à terminologia Análise de Discurso x Análise do Discurso, Orlandi (2008, p. 55) afirma preferir a forma 
Análise de Discurso: “esta questão se pôs em francês porque a diferença de/du era relevante pois o efeito de 
sentido com ‘de’ era um “um” discurso enquanto ‘du’ abria para os discursos em geral”. Segundo a pesquisadora 
(idem, p. 55), “Análise de Discurso produz melhor esse efeito de discurso tomado em geral, como objeto e não 
como um discurso (do discurso político, do discurso jurídico etc)”. 
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de produção e ideologia como constitutivas do discurso. O objetivo da Análise de 

Discurso, segundo Orlandi (2008, p. 23), é portanto “descrever o funcionamento do 

texto, mostrar os mecanismos dos processos de significação que presidem a 

textualização da discursividade”. 

 

1.2 Formação Discursiva (FD) 

 

A noção de Formação Discursiva da AD, proposta por Pêcheux, deriva do 

conceito de FD de Foucault em sua Arqueologia do Saber (1969). O conceito 

foucaultiano, segundo Ferreira (2005, p. 15), diz que “sempre que se puder definir, 

entre um certo número de enunciados, uma regularidade, se estará diante de uma 

formação discursiva”. De acordo com Indursky (2003, pp. 3-4), enquanto “para 

Foucault era preciso afastar a noção de ideologia, entre outras, no momento de fazer 

o exame dos enunciados e de decidir sobre seu pertencimento a uma FD”, para 

Pêcheux, “a ideologia é o critério primeiro a partir do qual pode-se pensar no 

pertencimento de um enunciado a uma FD”. É com esta última noção, então, que a 

AD trabalha, definida por Ferreira (2005, p. 15), como a “manifestação, no discurso, 

de uma determinada formação ideológica em uma situação de enunciação específica”, 

ou seja, “a projeção, na linguagem, das formações ideológicas” (Orlandi, 2005, p. 17). 

Nesse sentido, a FD é “a matriz de sentido que regula o que o sujeito pode e deve 

dizer e, também o que não pode e não deve ser dito” (Ferreira, 2005, p. 15), da ordem 

do dizível. 

Além da noção de ideologia, uma outra noção que incide na concepção de FD 

da AD é a noção de contradição. Segundo Pêcheux (apud Indursky, 2003, p. 11), “uma 

ideologia não é idêntica a si mesma, só existe na modalidade da divisão e apenas se 

realiza na contradição que com ela organiza a unidade e a luta dos contrários”. Ora, 

como afirma Indursky, 

 

Se a ideologia está atravessada pela contradição, tal fato determina que a FD, 

que pode ser pensada como um recorte discursivo da Formação Ideológica, 

desde o momento da sua individuação, já surge marcada pela contradição, ou 

seja, uma FD é, desde sempre, já ideológica e contraditória. (Idem, p. 11). 
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A consequência de se admitir a ideologia como contradição é conceber, então, 

a FD como heterogênea, ou seja, como afirma Indursky (ibidem, p 17-18), “constituída 

por saberes que vêm de outro lugar”, saberes que “não se originam todos no interior 

de uma mesma FD. (...) são provenientes do exterior”, e que pode ser entendido como 

“uma FD heterogênea em relação a ela mesma”. 

 

1.3 Posição-sujeito 

 

Preliminarmente, faz-se necessário a menção ao que é o sujeito para a AD. 

Com a AD, há um deslocamento do sujeito como origem de seu discurso, centro de 

toda enunciação (como é considerado para a Teoria da Enunciação), para o 

entendimento do sujeito como uma das partes integrantes do processo de produção 

de sentido em uma prática social discursiva, implicando no fim da aceitação de que 

os sentidos encontram-se apenas no sujeito “locutor” e na sua intenção, e do sujeito 

consciente de si. O sujeito passa a ser constituído por uma relação de alteridade, 

afetado pela língua e pela história. A constituição de sujeito difere da concepção de 

indivíduo, sendo que “o indivíduo é interpelado em sujeito pela ideologia, pelo 

simbólico” (Orlandi, 2006, p. 18-19), ou seja, tem-se que “não se pode dizer senão 

afetado pelo simbólico, pelo sistema significante” (idem, p. 19). 

Já a posição-sujeito refere-se à representação, no processo discursivo, de 

“lugares ocupados pelos sujeitos na estrutura de uma formação social” (Ferreira, 

2005, p. 20), ou seja, temos que o sujeito, como ser social e histórico, fala a partir de 

um lugar que o corresponde. Há então diversas posições-sujeito que constituem o 

sujeito, “as quais estão relacionadas com determinadas formações discursivas e 

ideológicas” (idem, p. 20), como por exemplo, a posição-sujeito do “pai de família”, do 

“presidente da República”, “professor” etc. 

 

1.4 As noções de Memória Discursiva e de Interdiscurso 

 

Orlandi (2008, p. 59) define interdiscurso como o “conjunto de dizeres já ditos 

e esquecidos que determinam o que dizemos, sustentando a possibilidade mesma do 

dizer”, ou seja, trata-se do conjunto de tudo aquilo que já foi dito e do a-dizer. Ainda 

de acordo com a autora (2001, p. 31), a memória “tem suas características, quando 
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pensada em relação ao discurso”, a qual, “nessa perspectiva, é tratada como 

interdiscurso”. 

De acordo com a autora (2008, p. 9), há três momentos no processo de 

produção do discurso: (1) sua constituição, que se dá “a partir da memória do dizer, 

fazendo intervir o contexto histórico-ideológico mais amplo”; (2) sua formulação, a ser 

uma atualização da memória “em condições de produção e circunstâncias mais 

específicas” e (3) sua circulação, que se dá “em certa conjuntura e segundo certas 

condições”. Para a noção de memória, a atenção volta-se aos dois primeiros, uma vez 

que o interdiscurso faz parte da chamada “constituição” do dizer - o conjunto de todas 

as formulações já feitas (anterior e exterior) -, a qual por sua vez determina o que é 

dito (formulação). A formulação de um dizer é chamada intradiscurso, isto é, “aquilo 

que estamos dizendo naquele momento dado, em condições dadas” (idem, p. 33). 

Conforme Orlando (ibidem, p. 33), “todo dizer, na realidade, se encontra na 

confluência dos dois eixos: o da memória (constituição) e o da atualidade 

(formulação). E é desse jogo que tiram seus sentidos”. 

Dessa forma, no caso do presente estudo, tudo o que já foi dito acerca dos 

ciganos, das migrações, dos estrangeiros, do nazismo e da Revolução Francesa, 

estão de certa maneira significando nos discursos analisados. A enunciação 

“Liberdade, igualdade e fraternidade”, por exemplo, é composta pela sua formulação 

e pela sua historicidade, isto é, pelo “saber discursivo que foi-se constituindo ao longo 

da história e produzindo dizeres” (Orlandi, 2001, p. 33). 

Pêcheux (1999, p. 52) afirma que memória discursiva “seria aquilo que, face a 

um texto que surge como acontecimento a ler, vem restabelecer os ‘implícitos’ (os pré-

construídos, elementos citados e relatados, discursos transversos etc.), de que sua 

leitura necessita”. Dessa forma, a enunciação “Liberdade, igualdade e fraternidade” 

retoma uma memória discursiva: o lema da Revolução Francesa e os valores a que 

aspiravam os franceses com uma nova forma de governo. 

 

1.5 Redes Parafrásticas 

 

De acordo com Orlandi (2003, p. 5), “paráfrase e metáfora são os suportes 

analíticos de base” para o analista do discurso “trabalhar a forma material”. A autora 

observa que, para a AD, as definições de paráfrase e de metáfora são distintas das 
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concebidas, respectivamente, pela Linguística e pelos Estudos Literários. Para o 

presente estudo, no entanto, o conceito a ser trabalhado será somente o da paráfrase. 

Orlandi (2001, p. 36) define processos parafrásticos como “aqueles pelos quais 

em todo dizer há sempre algo que se mantém, isto é, o dizível, a memória. A paráfrase 

representa assim o retorno aos mesmos espaços do dizer. Produzem-se diferentes 

formulações do mesmo dizer sedimentado”. Embora a paráfrase esteja “do lado da 

estabilização” (idem, p. 36) e Pêcheux (1999, p. 52) afirme que “as remissões, as 

retomadas e efeitos de paráfrase” podem “conduzir à questão da construção dos 

estereótipos”, o autor (apud Orlandi, 2006, p. 27) atenta para o fato de que “todo 

enunciado é intrinsecamente suscetível de tornar-se outro”, diferente de si mesmo, se 

deslocar discursivamente de seu sentido para derivar um outro”, ou seja, um dizer já 

estabelecido é sempre passível de reformulação, abrindo espaço para o novo. 

Observar-se-ão as redes parafrásticas nos textos imagéticos a serem 

abordados. 

 

1.6 O texto imagético 

 

Há no senso comum a ideia de que a AD só serviria “para analisar o que é 

escrito”, “para analisar discurso verbal” (Orlandi, 2011 p. 38-39), porém tal visão é 

equivocada, podendo-se analisar qualquer materialidade que dê suporte a um 

discurso, inclusive a dos textos imagéticos10. 

De acordo com Venturini (2009, p. 132), “o texto verbal e o não-verbal 

constituem-se como eventos discursivos, que significam em sua relação com a 

história, não como dados, mas como historicidade”. A diferença entre ambos, 

conforme a autora (idem, p. 132), “restringe-se ao eixo da formulação, 

especificamente à forma material”: enquanto no texto verbal “as palavras e os 

enunciados formam uma rede de significância para compor o discurso”, no texto não-

verbal a mesma função seria exercida pelos “enunciados-imagem”. 

Segundo Orlandi (apud Venturini, p. 135), a constituição do sentido dos textos 

não-verbais “se instaura a partir do processo simbólico, no qual inconsciente e 

                                                           
10Texto, para Orlandi (2011, p. 76), refere-se a “toda e qualquer materialidade que dê suporte a um discurso”, 
sendo portanto “uma categoria teórica que não se confunde com texto empírico”, devendo ser compreendida 
apenas como “o suporte através do qual um discurso se materializa, podendo ser tal suporte verbal ou não-
verbal”.  
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ideologia significam”. De acordo com Courtine (apud Venturini, p. 130), “como 

discurso, a imagem significa pelo interdiscurso”, o qual, “num processo incessante de 

reconfiguração, organiza o saber de uma FD, em razão das posições ideológicas 

representadas por ela numa conjuntura determinada”. Ou seja, conforme Venturini 

(2009, p. 131), “uma mesma imagem, assim como nos enunciados verbais, retorna 

em diferentes formulações, fazendo migrar saberes de uma FD a outra, num 

movimento que determina saberes e sentidos”. Observa-se, portanto, a similaridade 

entre textos verbais e não-verbais, tornando possível o trabalho de análise discursiva 

de textos imagéticos.  

   

1.7 Condições históricas da formação do povo cigano e sua condição de 

nomadismo11 

 

A ciganologia, ou o estudo acerca dos ciganos, existe na Europa desde o século 

XIX, sendo objeto de estudos principalmente de antropólogos e historiadores. Ainda 

assim, até hoje não há consenso sobre a origem dos ciganos. Reconhecida em 1979 

pela ONU como uma etnia12, os ciganos possuem bandeira, hino e língua próprios, 

mas não há um Estado13 que os represente. Atualmente, segundo Cristina da Costa 

Pereira (2009, p. 19), pesquisadora da cultura cigana, a maioria dos ciganólogos 

afirma que “os ciganos se originaram do noroeste da Índia, atual Paquistão, e alguns 

                                                           
11Não há um consenso sobre o conceito de “povo”. Embora reconheça que fazer seu uso não proporcione um 
entendimento bem delineado, uso o termo na tentativa de referir-me à um grupo de pessoas de alta identificação 
cultural, social e histórica, como é o caso dos ciganos (as controvérsias em relação às suas origens territoriais, 
um grupo historicamente nômade, de cultura oral e com língua própria). O ponto de interesse não é me deter 
sobre a (in) determinação do conceito (para isto, sugiro um artigo do jurista e professor de Direito da USP Fabio 
K. Comparato: “Variações sobre o conceito de povo no regime democrático”, disponível em 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-40141997000300013, acesso em 01 nov. 2014), 
e sim atentar para a condição renegada que sofrem os ciganos. Ainda que tenham uma nacionalidade européia 
(por exemplo a romena ou búlgara), a condição “cigana” se sobrepõe, tidos como indesejáveis, ignorado que 
lhes seja de direito a livre circulação nos outros países constituintes da UE. 
12Segundo a ONU, “algumas das bases sobre as quais os grupos étnicos são identificados são: nacionalidade 

étnica (em outras palavras, país ou região de origem distinta da cidadania ou país de nacionalidade legal), raça, 
cor, língua, religião, trajes ou comidas típicas, tribo ou várias combinações destas características” (tradução livre). 
Informação disponível (em inglês) em: 
<http://unstats.un.org/unsd/demographic/sconcerns/popchar/popcharmethods.htm>. Acesso em 28 nov. 
2014. 
13Segundo Mazzuolli (2007, pp. 353-354), Estado, no âmbito do Direito Internacional Público, tem sua existência 

condicionada a cinco condições sine qua non: (1) povo, (2) território, (3) governo autônomo e independente, (4) 

finalidade e (5) a capacidade de manter relações com os demais Estados.  

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-40141997000300013
http://unstats.un.org/unsd/demographic/sconcerns/popchar/popcharmethods.htm
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dizem que se dispersaram por não se submeterem mais ao sistema de castas”. 

Segundo os estudiosos, os ciganos teriam se espalhado pelo mundo após a expulsão 

das Índias pelas invasões muçulmanas. Há ainda relatos de ciganos que dizem ser o 

Egito o local de origem de seus antepassados (Pereira, 2009, p. 22). Os indícios, no 

entanto, reforçam a hipótese da Índia como origem dos ciganos: a língua, somente 

oral, chamada romani, apresenta grande semelhança com o sânscrito, os ofícios de 

músicos, ferreiros e adivinhos próximos aos de uma tribo nômade do noroeste da 

Índia, bem como a aparência física entre eles, parecem corroborar essa hipótese 

(idem, p. 23). Como resultado da indefinição da origem dos ciganos, diversos termos 

foram criados para referir-se a eles, como atkinganos na Grécia, pela relação com as 

atividades de adivinhação, derivando posteriormente para cigano em português; e 

egipcíacos (do grego giphtoi e aigyptiaki, pela suposta origem egípcia), do qual advêm 

as formas gipsy em inglês. Entre os ciganos, a preferência é pelo termo rom, que quer 

dizer “homem”, “pai de família”; para eles, o termo “ciganos”, já estaria desgastado 

pelo “caráter pejorativo que lhe foi conferido” (ibidem, p. 25)14. 

A ausência de escrita - e portanto de documentos e registros - dificulta o 

“rastreio” da história e da memória dos ciganos, somado aos traços ciganos de 

“segredo e ambiguidade, estruturados basicamente pela tradição oral e pelo 

nomadismo, um aspecto essencial de sua resistência cultural (...) como minoria étnica 

ao longo dos tempos”. Essas características - de segredo e ambiguidade -, podem ter 

contribuído para a imagem dos ciganos como “ladinos” – ou o inverso. O modo de vida 

itinerante dos ciganos sempre gerou desconfiança por onde passavam: quando da 

chegada à Europa, “(os europeus) regiam à pele escura, ao nomadismo – considerado 

legalmente como delito, associando ciganos a mendigos e bandoleiros” (Pereira, 

2009, p. 29). Segundo a ciganóloga, acreditava-se que a língua dos ciganos havia 

sido criada para “ludibriar’ os não-ciganos, sendo somente compreendida como uma 

língua “verdadeira” a partir do século XVI (idem, p. 24). Na França de 1427, ciganos 

eram expulsos sob a acusação de serem bruxos; na Alemanha no século XV, 

                                                           
14No Brasil, a acepção do termo com cunho pejorativo foi inclusive “reconhecida” pelos lexicógrafos, que 
registraram no verbete “cigano” do Dicionário Houaiss de Língua Portuguesa as seguintes definições: “aquele 
que trapaceia”, “velhaco”, “burlador" e ainda "agiota”, "sovina". Em virtude desse fato, o MPF (Ministério Público 
Federal) protocolou, em 2009, uma ação judicial contra a editora do dicionário citado alegando discriminação e 
promoção da prática da intolerância, sendo requisitada a supressão dessas conotações, ainda que observassem 
explicitamente de que se tratassem de sentidos pejorativos. Notícia disponível em: 
<http://www.leieordem.com.br/dicionario-houaiss-e-alvo-do-ministerio-publico-por-preconceito-contra-
ciganos.html>. Acesso em: 29 nov. 2014. 

http://www.leieordem.com.br/dicionario-houaiss-e-alvo-do-ministerio-publico-por-preconceito-contra-ciganos.html
http://www.leieordem.com.br/dicionario-houaiss-e-alvo-do-ministerio-publico-por-preconceito-contra-ciganos.html
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relacionava-se aos ciganos epidemias e calamidades; uma lei inglesa de 1563 

dispunha que “todo cigano é um demônio que se deve destruir a ferro e fogo; e levar 

esse nome é blasfêmia”. Já a Romênia, ao invés de expulsá-los, fê-los escravos por 

quatro séculos (ibidem, p. 29 e 30). Após séculos de perseguição e marginalização, 

pode-se compreender minimamente a presença até os dias atuais das imagens 

estereotipadas acerca dos ciganos. 
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2        METODOLOGIA 

 

A materialidade discursiva escolhida como objeto de estudo deste trabalho são 

cartuns cuja temática volta-se à relação entre a posição-sujeito presidente da França 

durante o mandato de Nicolas Sarkozy (2007 a 2012), e os ciganos que se 

encontravam em território francês à época15. 

O corpus reunido foi selecionado de blogs, periódicos on line ou em bancos de 

dados virtuais voltados a cartuns (The Cagle, Political Cartoons). Após o primeiro 

momento de seleção do corpus, estes foram divididos em três grupos, conforme 

justificativas que se encontram em seus respectivos tópicos de discussão. 

Faz-se mister, vez que é a materialidade discursiva a ser analisada no presente 

trabalho, discorrer sobre o conceito de cartum. Observa-se, preliminarmente, que a 

escolha pelo termo cartum deu-se em razão de os autores dos desenhos aqui 

apresentados definirem-se como “cartunistas” ou aos seus trabalhos como “cartuns”16. 

Dessa forma, trabalharei apenas com o conceito de cartum. Reitera-se, entretanto, 

que não há consenso sobre a definição de cartum, tampouco dos limites que 

diferenciam cartum e charge. 

De acordo com Rabaça e Barbosa (2002, p. 112), cartum é uma expressão 

gráfica/ilustração que tem por fim o efeito cômico através de uma “crítica mordaz, 

satírica, irónica e principalmente, humorística, do comportamento do ser humano, das 

suas fraquezas, dos seus hábitos e costumes”, podendo ou não apresentar linguagem 

verbal. Também observam os autores que, em geral, cartuns são de “natureza 

política”. 

Contudo, nos cartuns selecionados, ver-se-á que nenhum deles são de teor 

jocoso. Há definições17 que consideram charge como “temporal e opinativo” e cartum 

“universal e satírico”, o que igualmente não condiz com os textos imagéticos aqui 

abordados. Todavia, não é este o foco a ser trabalhado aqui, de modo que não serão 

                                                           
15Nota-se, todavia, que apesar do lapso de tempo selecionado, todos os cartuns datam de 2010, ápice da 
repercussão da expulsão dos ciganos (muito embora as expulsões tenham continuado até o final do mandato de 
Sarkozy). 
16Informações obtidas de sites pessoais dos cartunistas ou de sites nos quais disponibilizam seus trabalhos. O link 
para a página de cada cartunista encontra-se referenciado na legenda de seu respectivo cartum. 
17Não há muitos estudos que se debruçam sobre definição de charge (ou cartum). As definições mencionadas 
podem ser encontradas em: 
<http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2009_uenp_portugu
es_md_elaine_regina_guimaraes.pdf>, <http://www.aleph.com.br/moretti/artigos_diferenca.htm> e 
<http://www.unicap.br/assecom1/?p=23559>. Acesso em: 15 out. 2014. 

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2009_uenp_portugues_md_elaine_regina_guimaraes.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2009_uenp_portugues_md_elaine_regina_guimaraes.pdf
http://www.aleph.com.br/moretti/artigos_diferenca.htm
http://www.unicap.br/assecom1/?p=23559
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aprofundadas estas questões. Novamente: como os artistas aqui apresentados 

identificam-se como cartunistas, optou-se pela utilização do termo no trabalho. 
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3 DISCUSSÃO: ANÁLISES 

 

3.1 Contradição na FD: França e União Européia 

 

 

 

 

Figura 1: France and roms. 

Do cartunista Deligne, publicado em 17/09/2010. 

Extraído de <http://www.cagle.com/2010/09/france-and-roms>. 

 

http://www.cagle.com/2010/09/france-and-roms
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Figura 2: Expelling Roma. 

Do cartunista Paresh, publicado em 15/09/2010. 

Extraído de <http://www.cagle.com/tag/editorial-cartoon/page/1157/>. 

 

 

Figura 3: La ronde des roms. 

Do cartunista Chapatte. Publicado em 22/09/2010. 

Extraído de <http://www.voxeurop.eu/fr/content/picture/343571-la-ronde-des-roms>. 

 

http://www.cagle.com/tag/editorial-cartoon/page/1157/
http://www.voxeurop.eu/fr/content/picture/343571-la-ronde-des-roms
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Convém, nesse primeiro momento, discorrer sobre as condições de produção 

dos cartuns acima. Segundo Orlandi (apud Ferreira, 2005, p. 13), “as condições de 

produção fazem parte da exterioridade linguística”, sendo agrupadas em dois tipos: 

(1) condições de produção em sentido amplo, referindo-se ao “contexto sócio-

histórico-ideológico”, e (2) condições de produção em sentido estrito, que tratam das 

“circunstâncias de enunciação” (idem, p. 13). É relevante compreender quais as 

condições de produção, pois, de acordo com Ferreira (2005, p. 13), as condições de 

produção “são responsáveis pelo estabelecimento das relações de força no interior do 

discurso e mantêm com a linguagem uma relação necessária, constituindo com ela o 

sentido do texto”. 

 Posto isso, como condições de produção em sentido amplo dos cartuns 

expostos, tem-se a configuração de um mundo altamente globalizado, com grande 

fluxo de movimentos migratórios - como de haitianos pro Brasil, africanos para a 

Europa, refugiados sírios para o Líbano -. E, na esteira desses acontecimentos, o 

aumento da xenofobia em países europeus (especialmente França, Itália, Grécia e 

Suíça e principalmente após a crise de 2008/2009) e certa tendência de 

fixação/sedentarização dos ciganos em países que não os seus respectivos países 

de origem (em sua maioria Romênia e Bulgária), em busca de melhores condições de 

vida - processo que se intensificou com a entrada dos citados países do Leste Europeu 

no bloco da UE, em 2007. Por sua vez, em relação às condições de produção em 

sentido estrito, tem-se que as veiculações datam de setembro de 2010, período que 

coincide com a represália que o presidente Sarkozy - e consequentemente o país que 

presidia à época, a França - recebeu da Comissão Européia (CE)18 pelo tratamento 

dispensado aos ciganos (o desmantelamento de seus acampamentos e a expulsão 

do país), sendo então cobrado explicações do país pelos seus atos no dia 

09/09/201019, acarretando em um possível processo de infração contra a França pela 

CE em 14/09/201020. Já os meios de circulação destes cartuns são desconhecidos; 

                                                           
18“A Comissão Europeia é uma das principais instituições da UE. Para além de representar e defender os 
interesses da UE no seu conjunto, a Comissão prepara os projectos de legislação europeia e assegura a execução 
das políticas e dos fundos da UE”. Disponível em <http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/european-
commission/index_pt.htm>. Acesso em: 25 out. 2014. A partir disto e da condição de produção dos cartuns 
acima, entendo que as representações feitas da União Européia referem-se ao citado confronto ocorrido entre 
a França e a CE. 
19Notícia disponível em: <http://www.voxeurop.eu/pt/content/article/336081-boa-pergunta-ma-resposta>. 
Acesso em: 28 out. 2014. 
20Notícia disponível em: <http://www.voxeurop.eu/pt/content/article/339541-bruxelas-pede-finalmente-
explicacoes-paris>. Acesso em: 28 out. 2014. 

http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/european-commission/index_pt.htm
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/european-commission/index_pt.htm
http://www.voxeurop.eu/pt/content/article/336081-boa-pergunta-ma-resposta
http://www.voxeurop.eu/pt/content/article/339541-bruxelas-pede-finalmente-explicacoes-paris
http://www.voxeurop.eu/pt/content/article/339541-bruxelas-pede-finalmente-explicacoes-paris
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embora se saiba que os cartunistas desenham para grandes jornais (Deligne é 

cartunista do periódico francês semanal Pèlerin, fundado em 1873, e Paresh desenha 

para o jornal diário de língua inglesa Khaleej Times, presente em Dubai e nos 

Emirados Árabes), as imagens provêm de banco de dados dos perfis dos cartunistas, 

uma vez que o suporte jornal/imprensa, inclusive on line no caso de imagens é de 

difícil rastreio/localização, dificultando a determinação da procedência, e também tal 

informação não consta junto aos cartuns. No entanto, é muito provável que os 

trabalhos destes cartunistas tiveram primeiramente sua reprodução nos jornais para 

os quais trabalham, sendo posteriormente reunidos em seus bancos de dados. 

Passa-se então para a descrição dos aspectos imagéticos dos cartuns e a 

relação destes com possíveis efeitos de sentido, delineando as análises discursivas. 

Nos cartuns, as representações de Sarkozy e da França ocorrem de diversas 

maneiras: pelo nome próprio em cima do desenho, pela bandeira da França, ou ainda 

pela placa escrito “France”. A “União Européia” (UE) é retratada de maneira 

personificada em associação ao seu símbolo: estrelas amarelas dispostas de modo a 

formar um círculo sobre fundo azul, e mais explicitamente, a sigla em inglês do bloco 

europeu, “EU” (“European Union”); e os ciganos sob a identificação “roms”21 ou 

“romanian migrants”22, vestes coloridas e trailer de viagem. Há também enunciações, 

os intradiscursos, tais como “Get out!”23 (Figura 1) e “Move away!24” (Figura 2) da parte 

da figura de Sarkozy, e do “Stop!25” (Figura 1) e “Stay on26” (Figura 2) da parte da 

União Européia, em que discursivamente ambos entram uma relação de confronto, 

em que o segundo (a UE), nega a ordem dada pelo primeiro (a posição-sujeito do 

presidente) aos ciganos. Observa-se também que essa repetição, por meio de 

recursos imagéticos, retomando os mesmos discursos, funcionam como redes 

parafrásticas. 

À priori, pode-se depreender, então, que a posição-sujeito representada por 

Sarkozy é relativa à inscrição em uma FD fortemente marcada pela xenofobia, que 

comporta como um de seus saberes, a defesa de seu país de “invasores não-

franceses”, ou ainda à tentativa de agradar um eleitorado francês altamente 

                                                           
21“Cigano”, em francês. O plural é “roma” ou “roms”. 
22“Imigrantes romenos”, em inglês. A Romênia é o país de onde provêm a maioria dos ciganos que vão para a 
França. 
23“Saiam!”. 
24“Afastem-se!”, “Vão embora”. 
25“Parem!”. 
26“Fiquem”. 
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conservador; ao passo que a posição-sujeito da União Européia, ao repudiar a 

deportação, inscrever-se-ia em saberes de outra FD. Este é o próprio da contradição, 

o fato de o mesmo dividir-se em lugares diferentes, até divergentes. É possível a 

admissão de uma FD heterogênea em relação a ela mesma pois, como visto 

anteriormente, desde o momento de sua individuação, ela já é contraditória. À vista 

disso, a contradição, neste caso, se institui porque a UE, como instituição que detém 

relevância e respeito mundial na função de promover “uma Europa em paz, unida e 

próspera27”, cujo lema inclusive é “Unida na Diversidade”28, trata-se, 

fundamentalmente, de um bloco formado por diversos países, dentre os quais a 

França como um de seus signatários. Ora, dessa perspectiva, UE e França inscrevem-

se então em uma mesma FD, porém heterogênea, porque constituída por diferentes 

posições. A UE, que trabalha em favor de uma Europa cada vez mais integrada, traz 

a discursividade de acolhimento aos ciganos, posto que são cidadãos igualmente 

europeus. Entretanto, se um chefe de Estado de algum país componente da UE assina 

práticas xenofóbicas, instaura-se sentidos contraditórios no interior da discursividade 

da própria UE. 

Ainda nestes cartuns, são notáveis as relações de poderes simbolizadas entre 

as diferentes posição-sujeito apresentadas. Pode ser observado, por exemplo, na 

representação personificada que se faz da UE na figura 2: apresenta um tamanho 

maior em relação a Sarkozy (da mesma forma ocorre com o papel com a ordem), 

confrontando sua decisão, e Sarkozy temeroso – ou seja, a “fala” da UE significa mais 

do que a de Sarkozy, e a de ambos “valem” mais que a dos ciganos, pois estes sequer 

falam e somente recebem ordens (de dois níveis de hierarquia diferentes). Já na figura 

1, o país francês aparece simbolizado por um carro com as cores da bandeira francesa 

e também a bandeira da França à frente do veículo, e a UE como um carro pintado tal 

qual a bandeira da UE. Ambos os carros – que então seriam a França e a UE -, 

possuem o mesmo tamanho. Um dos efeitos de sentido possível seria a equivalência 

de poderes entre o país e a UE, apresentando um jogo de forças diferente do cartum 

anterior. Ambos os veículos, no entanto, lutam por um terceiro no meio, um trailer de 

ciganos, dando-lhes ordens diferentes e indo em direções opostas entre si, isto é, os 

                                                           
27Sobre os ideais dos fundadores da EU, disponível em: <http://europa.eu/about-eu/eu-history/index_pt.htm>. 
Acesso em: 30 out. 2014. 
28Informação disponível em: <http://europa.eu/about-eu/basic-information/symbols/index_pt.htm>. Acesso 
em 02 nov. 2014. 

http://europa.eu/about-eu/eu-history/index_pt.htm
http://europa.eu/about-eu/basic-information/symbols/index_pt.htm
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ciganos à mercê nesse jogo de poderes. De modo semelhante, nos dois cartuns, os 

ciganos, a posição-sujeito de imigrantes em busca de melhor perspectiva de vida, 

apresenta-se no discurso como “silenciada”, em situação de sujeição, tanto pela 

França quanto pela UE, submetidos às determinações (contraditórias) de ambos e 

como vulneráveis nas relações de poder. 

Os mesmos discursos dos cartuns anteriores parecem se repetir na figura 3: 

temos um grupo de pessoas nômades, com carruagens e malas, carregando 

mudanças, que pode-se afirmar serem ciganos por conta do título do cartum, 

denominado “La ronde des roms”29. O grupo anda em volta do símbolo da bandeira 

da UE, sobre um fundo azul: uma possível retratação do reconhecimento dos ciganos 

como constitutivos da UE na teoria, mas que na prática ficam marginalizados. Há 

também algumas placas que encontram pelo caminho, com os dizeres “Dehors!”30 e 

“Fuori”31. Em relação ao “fuori” faz-se importante uma observação das condições de 

produção em sentido amplo à época: o apoio do primeiro-ministro italiano Silvio 

Berlusconi a Sarkozy diante da repreensão que o presidente francês recebeu do 

Conselho Europeu por não cumprir a legislação européia sobre livre circulação de 

ciganos na França, afirmando, acerca das medidas adotadas pelo presidente vizinho, 

que “uma convergência ítalo-francesa ajudará a agitar a Europa e a resolver os 

problemas com políticas comuns”32 (grifo meu). Diante disso, a escolha da placa em 

italiano pode ser uma alusão ao fato narrado, à irrupção de um enunciado do 

interdiscurso. As mesmas relações de poder e inclusive a categoria de contradição 

podem ser observadas no discurso imagético. 

 

3.2 A irrupção da Memória Discursiva da Revolução Francesa  

 

                                                           
29“A volta dos ciganos”, em tradução livre. 
30“Fora!” em francês. 
31“Fora” em italiano. 
32Notícia disponível em: <http://www.cartamaior.com.br/?/Editoria/Internacional/O-crescimento-da-
xenofobia-na-Europa/6/16103>. Acesso em 29 out. 2014. 

http://www.cartamaior.com.br/?/Editoria/Internacional/O-crescimento-da-xenofobia-na-Europa/6/16103
http://www.cartamaior.com.br/?/Editoria/Internacional/O-crescimento-da-xenofobia-na-Europa/6/16103
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Figura 4: Expulsions of roma.  

Do cartunista Tjerrd Royaars. Publicado em 19/09/2010. 

Extraído de <http://migre.me/mLqoW>. 

 

Figura 5. 

Do cartunista Mauro Biani. Publicado em 28/08/2010. 

Extraído de <http://www.cartooningforpeace.org/dessins/societe/?nggpage=2>. 

http://migre.me/mLqoW
http://www.cartooningforpeace.org/dessins/societe/?nggpage=2
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Neste bloco de cartuns destacam-se os discursos imagéticos que trazem a 

memória discursiva da França e seu famoso lema da Revolução Francesa, 

“Liberdade, igualdade e fraternidade”, e o tratamento dispensado aos ciganos - como 

uma minoria indesejada. Isso também remete novamente à noção de contradição. 

Todos os cartuns datam de agosto ou setembro de 2010, mesmo período das ordens 

de “repatriação” dos ciganos pelo presidente francês, e pode-se dizer que as 

condições de produção são as mesmas já relatadas no primeiro tópico de cartuns. 

Passando para o cartum seguinte, as primeiras observações a serem feitas 

referem-se às descrições dos aspectos imagéticos. Vê-se o símbolo da bandeira da 

UE com a inscrição “roma” dentro do círculo, formado pelas estrelas e uma seta saindo 

de dentro apontando para fora deste círculo. Tal símbolo encontra-se à frente de um 

apoio para discursos em um palanque com o fundo pintado com as cores da bandeira 

da França, de onde fala o presidente da França à época, Nicolas Sarkozy. A 

enunciação formulada é "Liberté, egalité, fraternité!”33, recuperando a memória 

discursiva da Revolução Francesa, que teve como uma de suas consequências a 

instauração da República - e com isso uma forma de governo que adota os valores do 

célebre lema -, pondo fim à Monarquia na França. Também culminou na Declaração 

dos Direitos do Homem e do Cidadão, famoso documento que define as liberdades 

individuais e coletivas do homem como universais. 

Nesse sentido, pode-se pensar que há uma contradição existente entre a FD 

da figura de Sarkozy, na posição-sujeito de presidente da França – o representante 

máximo de uma República – e a da FD de quem defende os ideais de uma República, 

baseada na liberdade, igualdade e fraternidade, caracterizando uma FD heterogênea 

em relação a ela mesma. 

O cartum seguinte faz referência à Marianne, um dos conhecidos símbolos da 

República Francesa: uma mulher cujo barrete frígio (gorro) simboliza a liberdade34, 

além do já mencionado lema da Revolução francesa.  Dessa forma, o cartum não 

apenas apresenta uma paráfrase em relação ao cartum anterior por meio da mesma 

enunciação, como também retoma igualmente essa memória discursiva, da 

Revolução Francesa, só que por uma outra via imagética (Marianne). 

                                                           
33“Liberdade, igualdade, fraternidade!”, o lema da Revolução Francesa. 
34O barrete era usado pelos escravos libertos da Grécia e Roma, bem como por marinheiros e condenados da 
galés do Mediterrâneo, tendo sido adotado pelos revolucionários vindos do sul da França. Informação  disponível 
em:  <http://www.france.fr/pt/instituicoes-e-valores/marianne.html>. Acesso em: 29 out. 2014. 

http://www.france.fr/pt/instituicoes-e-valores/marianne.html
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No cartum, Marianne é mandada embora por Sarkozy - e por conseguinte, 

concomitante a ela, a “liberdade, igualdade e fraternidade” -, com apenas uma ordem: 

“Évacuation”35 somado ao gesto de apontar para longe, indicando expulsão. Essa 

ordem de evacuação remete à mesma ordem que estavam recebendo os ciganos no 

país (datam inclusive da mesma época, fazendo parte da condição de produção em 

sentido estrito do referido cartum), e a leitura que pode ser feita é a de que, com a 

expulsão dos ciganos se estaria igualmente “mandando embora” os valores da 

República francesa. Novamente faz-se presente a categoria da contradição: a 

“destituição” da República/valores da República por aquele que, em dada posição-

sujeito, inscrever-se-ia na FD de quem a defende. 

 

3.3 Memória Discursiva: Nazismo 
 

 

Figura 6. 

Do cartunista Latuff. Publicado em 19/09/2010. 

Extraído de <http://quemtemmedodolula.blogspot.com.br/2010/09/latuff-e-expulsao-de-ciganos-da-franca.html>. 

 

                                                           
35“Evacuação”. 

http://quemtemmedodolula.blogspot.com.br/2010/09/latuff-e-expulsao-de-ciganos-da-franca.html
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Figura 7. 

Do cartunista Latuff. Publicado em 19/09/2010. 

Extraído de <http://quemtemmedodolula.blogspot.com.br/2010/09/latuff-e-expulsao-de-ciganos-da-franca.html>. 

 

 

 

Figura 8. 

Do cartunista Latuff. Publicado em 19/09/2010. 

Extraído de <http://quemtemmedodolula.blogspot.com.br/2010/09/latuff-e-expulsao-de-ciganos-da-franca.html>. 

http://quemtemmedodolula.blogspot.com.br/2010/09/latuff-e-expulsao-de-ciganos-da-franca.html
http://quemtemmedodolula.blogspot.com.br/2010/09/latuff-e-expulsao-de-ciganos-da-franca.html
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Nota-se que todos os cartuns deste grupo são do mesmo cartunista: Latuff. O 

domínio de memória presente em seus discursos é o mesmo para todos: a referência 

ao nazismo. Latuff retrata a figura de Sarkozy como um soldado nazista: a postura, o 

uniforme, a arma, a marcha, a vigilância sobre as pessoas (ciganas) entrando no trem; 

os recursos imagéticos atuam remetendo à essa memória discursiva do referido 

genocídio. Aqui, a expulsão dos ciganos é feita por arma; são “marcados” - com 

“intolérance36” - para assemelharem-se às famigeradas vestes dos enviados aos 

campos de concentração e impostos a carregar o estigma de ser “roma” no peito; o 

“trem da liberdade, igualdade e fraternidade”, a despeito do nome, sabe-se, 

historicamente, que não os levará a algum lugar com tais valores. Um dos efeitos de 

sentido possível, é o de que a perseguição aos ciganos continua, o “holocausto” deles 

ainda não chegou ao fim37. Outro - ou concomitante - efeito de sentido é a de que 

Sarkozy extrapolou os limites aceitáveis de um representante de um país democrático, 

assemelhando-se a um ditador. 

Passe-se então a um último ponto: nos cartunistas de grande imprensa os 

enunciados apresentam certa regularidade, repetição entre si (as paráfrases), evocam 

as mesmas memórias discursivas; o cartum de Latuff destoa dos outros: apesar de, 

da mesma forma que os outros, apresentar uma discursividade de oposição à 

expulsão dos ciganos e mostrar igualmente a contradição entre o lema da Revolução 

Francesa e a “não-igualdade, liberdade e fraternidade” da França em relação aos 

ciganos, a crítica presente em Latuff é mais ferrenha, agressiva na construção da 

imagem de Sarkozy. 

Para tentar compreender a diferença nos processos de produção entre os 

cartuns, retoma-se o conceito de FD: “é a matriz de sentido que regula o que o sujeito 

pode e deve dizer e, também, o que não pode e não deve ser dito” (Courtine apud 

Ferreira, 2005, p. 15). Ora, se “a forma pela qual o sujeito do discurso se identifica 

com a formação discursiva que o constitui” é a forma-sujeito (idem, p. 15), e o 

“resultado da relação que se estabelece entre o sujeito do discurso e a forma-sujeito 

de uma dada formação discursiva” é a posição-sujeito (ibidem, p. 20), convém versar 

sobre a posição-sujeito “cartunistas”. 

                                                           
36“Intolerância”, em francês. 
37“Continua” e “ainda”, pois, tal como os judeus, homossexuais entre outros, os ciganos foram um dos grupos 
dizimados no Holocausto. A palavra cigana para esse genocídio é Porrajmos. 
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Como dito anteriormente no presente trabalho, as definições do que é cartum 

e o que é charge apresentam-se questionáveis. De toda forma, a partir da definição 

de Latuff do que não é ser cartunista, poder-se-á tecer algumas discussões. Diz o 

cartunista: 

  

 “Não sou nem considerado chargista. Dentro do que se entende como 
cartunista/chargista eu não sou entendido como tal. (...) Se é uma charge 
militante, se ela toma partido objetivamente, ou se o chargista dá uma 
opinião, então ele não é chargista. (...) O Chico Caruso falou que eu não era 
cartunista, que eu era um ativista. As duas coisas são incompatíveis dentro 
do senso comum. (...) Quando se ranqueiam os chargistas do Brasil, meu 
nome nunca é citado. Citam a o nome de cartunista que trabalha na grande 
imprensa. (...) Sou uma figura marginal. A imprensa brasileira, a chamada 
grande imprensa (...) é focada em uma linha de pensamento e não dão 
espaço para outra visão. A possibilidade de você ver um trabalho meu na 
Zero Hora é perto de zero. Não se prima pela diversidade de idéias. (...) O 
Angeli é considerado cartunista: primeiro porque ele não é militante, e 
segundo porque ele trabalha no jornalão, então ele é cartunista.”38 

 

Em outra entrevista afirma: “não tinha um envolvimento ideológico com aquilo 

que eu desenhava, era uma relação profissional. Com o passar do tempo, eu fui me 

identificando com os pontos de vista”39. Aqui vê-se o cartunista constituído pelo 

assujeitamento, em ilusão de autonomia: o sujeito tem a ilusão de não ser interpelado 

pela ideologia porém só é possível tornar-se (sujeito) através dela (ideologia), não 

existindo separação entre ambos (Ferreira, 2005, p. 12). Ora, ele sempre teve 

“envolvimento ideológico” com o que desenhava. Pela definição do “não-cartunista”, o 

artista traça uma distinção entre o “eu-profissional” de si próprio e dos outros 

cartunistas. Ou seja, pelo discurso de Latuff, um efeito de sentido possível é de que 

antes ele era “um” na “relação profissional” e “outro” fora dela, passando depois a ter 

“envolvimento ideológico”, “se identificando com o ponto de vista” e chegando então 

à unidade atual, porém não “considerado chargista/cartunista”. 

Há então uma diferenciação com seus colegas “considerados cartunistas”: o 

cartunista profissional não teria ideologia (como ele outrora “não tinha”); não se espera 

de um cartunista “profissional”, por exemplo, que “tome partido”, seja “ativista”, isso 

                                                           
38Trecho de entrevista transcrita do cartunista ao SEDUSFM (Seção Sindical dos Docentes da UFSM – 
Universidade Federal de Santa Maria – RS), disponível em: 
<http://www.sedufsm.org.br/index.php?secao=videos&video_id=95>. Acesso em 23 out. 2014. 
39Notícia disponível em: <http://noticias.terra.com.br/mundo/disturbios-no-mundo-arabe/charge-incomoda-
diz-brasileiro-que-retratou-primavera-arabe,bb285ff516e1b310VgnCLD200000bbcceb0aRCRD.html>. Acesso 
em: 23 out. 2014. 

http://www.sedufsm.org.br/index.php?secao=videos&video_id=95
http://noticias.terra.com.br/mundo/disturbios-no-mundo-arabe/charge-incomoda-diz-brasileiro-que-retratou-primavera-arabe,bb285ff516e1b310VgnCLD200000bbcceb0aRCRD.html
http://noticias.terra.com.br/mundo/disturbios-no-mundo-arabe/charge-incomoda-diz-brasileiro-que-retratou-primavera-arabe,bb285ff516e1b310VgnCLD200000bbcceb0aRCRD.html
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seria “para quem tem ideologia” – mas na AD não há sujeito que não seja interpelado 

pela ideologia. No entanto há algumas implicações: Latuff, não se considerando um 

cartunista “do que se entende como cartunista” e se identificando como “figura 

marginal”, apresenta formação discursiva diferente dos cartunistas “da grande 

imprensa”. Enquanto Latuff é “marginal”, os outros cartunistas aqui trabalhados são 

de jornais conhecidos e de grande circulação: diferentes condições de produção 

exercem diversa relação de força (no caso, condições de produção em sentido estrito, 

por exemplo, se o jornal é de grande circulação ou de pouca tiragem, tipo de público 

etc.). Disso depreende-se, finalmente, que o que pode e deve ser dito e o que não 

pode e não deve ser dito, para os cartunistas que se identificam e para os que não se 

identificam com a FD, são diferentes, sendo uma das condições (dentre tantas) que 

poderiam influenciar no processo de produção discursivo. 
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4 CONCLUSÃO 

 

Primeiramente, corrobora-se, com o presente trabalho, a possibilidade de se 

fazer análises das mais variadas materialidades discursivas, como os cartuns, no caso 

deste estudo. 

A partir dos cartuns analisados, pode-se concluir que toda e qualquer 

enunciação pode apresentar diversos sentidos, mas não qualquer um. Por isso o 

trabalho do analista de discurso - um trabalho pelo qual se apreende o processo de 

produção dos sentidos e dos sujeitos -:  para compreender, e para compreender é 

preciso teorizar. 

Pôde-se chegar, antes, a uma primeira observação: os cartuns selecionados 

para este trabalho, diferentemente das definições apresentadas, não são satíricos ou 

visam o humor: há inadequação do conceito com o objeto em questão. Os cartuns 

apresentados são críticos e atuais, não “universais”, como na definição apresentada 

no trabalho. 

Já através do trabalho de análise discursiva empreendido, concluímos que as 

paráfrases ocorrem não somente na língua falada, como também na materialidade 

não-verbal. Também comprovamos que uma mesma FD pode ser constituída de 

diferentes saberes, não implicando no entanto outra FD, e sim, tratando-se de uma 

FD heterogênea a ela mesma, o que gera a contradição. 

Viu-se também que há diferentes modos de se remeter a uma mesma memória 

discursiva (por exemplo, no caso dos cartuns estudados, a memória discursiva da 

Revolução Francesa linearizada através do lema “Igualdade, liberdade e fraternidade” 

ou então pela Marianne, figura-símbolo da Revolução). 

Por último, pôde-se concluir que diferentes condições de produção (como o 

suporte, se é jornal da “grande mídia” ou independente) e a não-identificação com 

uma FD (por exemplo Latuff não se identificar com a FD de cartunista), resultam em 

distintos entendimentos do que pode e deve ser dito, e do que não pode e não deve 

ser dito (os cartunistas dos grandes jornais, por exemplo, provavelmente não teriam 

seu trabalho aprovado caso relacionassem Sarkozy à figura do ditador nazista Hitler, 

mas Latuff, como cartunista marginal, é assim considerado justamente pela sua 

“liberdade discursiva”). 
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Finalmente, reitera-se que o presente trabalho não pretendeu esgotar os 

diferentes efeitos de sentido possíveis, posto que são tantos, além de lembrar que, 

para a AD, são os processos envolvidos na produção de sentido e de sujeitos o foco 

dos estudos. Mesmo assim, trabalhou-se apenas alguns aspectos da AD, sendo que 

haveria inúmeros caminhos pelos quais a teoria poderia seguir. 
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