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Da particularidade à totalidade dos
gêneros discursivos

modo de  produção  capitalista  é  um modelo  societal
marcado por sucessivas mudanças e crises econômicas
com forte impacto social. O crescimento incessante de
suas formas acumulativas adicionadas a advento de no-
vas tecnologias relacionado ao apelo incessante ao au-

mento do consumo redefine o jeito de agir e de pensar do ser social.
Tomando como referência a mediação existente manifesta na prece-
dência da produção sobre o consumo, cria-se e recria-se um movi-
mento contínuo, dinâmico e classista voltado à garantia da ampla cir-
culação das mercadorias em todos os cantos do planeta. Aqueles que
se encontram inseridos no mercado de consumo são induzidos a ele-
var a velocidade do acesso às mercadorias, independente de utilizá-
los ou não.

O
As  transformações  econômicas  que  o  mesmo  proporcionou,

acarretaram profundas mudanças na organização da produção, na po-
lítica, na cultura, etc. Ele constituiu-se num modelo de sociedade que
acreditou, como afirma Hobsbawm (1997, p. 19), que o crescimento
econômico repousou na livre iniciativa privada, no sucesso de com-
prar tudo no mercado mais barato, incluindo-se a força de trabalho, e
vender mais caro. A burguesia visava criar um mundo de plena distri-
buição material, crescente esclarecimento, razão e oportunidade hu-
mana, de avanço das ciências e das artes.

De acordo com Mello (1999, p. 83), o capitalismo é um modo
de produção, uma totalidade histórica, que se formata paulatinamente
pela ampliação da escala do volume de produção para além das ne-
cessidades internas e localizadas das comunidades e nações. Marx e
Engels (1998, p. 43) discutem no Manifesto Comunista que a necessi-
dade de assegurar aos produtos a desobstrução à sua realização im-
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pele a burguesia a invadir todo o planeta. É necessário que ela se es-
tabeleça por toda a parte, explorando e criando vínculos por todos
os lados. Daí ser inerente ao capitalismo a globalização.

O valor de uso subordina-se ao valor de troca de uma forma
implacável. O capitalismo, com vistas a perpetuar o “reinado da ne-
cessidade”, atua no intuito de elevar a velocidade da circulação dos
produtos. Cada mercadoria que é inventada, imediatamente é decre-
tada a sua morte. Ou seja, a redução contínua da durabilidade de um
produto faz determina sua constante renovação como forma de ga-
rantir a sua circulação. 

Estes aspectos da produção capitalista não são sobrenaturais.
O capitalismo desenvolve constantemente processos que visam ga-
rantir a circulação acelerada de sua produção. Há de se convir que o
capitalismo enquanto modo de produção configura uma concepção
de sociedade baseada na produção e no consumo de mercadorias.
Com efeito, o ser social não consome apenas porque quer, mas sim
porque necessitam de mercadorias para a sua própria sobrevivência
e, ao mesmo tempo, são induzidos a entender como natural, um pro-
cesso metabólico que determina o acesso às mercadorias para além
de sua necessidade como sinônimo de eficiência e competência soci-
al.

Entre estes mecanismos estão a propaganda e os classificados
de jornal. A linguagem utilizada na publicidade, propaganda e classifi-
cado permite leituras de diferentes classes sociais para concretização
do processo de compra e venda. Determina quem pode ou não con-
sumir, os patamares deste consumo, e o que, como e quando se deve
consumir.  Aparentemente,  apresentarem-se  como  neutros  e  não
pertencentes a nenhuma classe social, contudo, são (inter)locutores
de um projeto de mundo: o das aspirações e das ideias da burguesia
industrial.  Como bem afirma  Bakhtin,  em  um nítido  diálogo  com
Marx,  todo signo ao expressar uma concepção de mundo, assume
uma dimensão ideológica. A fala se relaciona às condições de comuni-
cação que se interligam às estruturas sociais de um determinado perí-
odo histórico. 

Marx discute no livro 1 do Capital os aspectos relativos ao fe-
tiche da mercadoria. Como fruto do trabalho dos homens que trans-
formam a natureza, ele defende que a mercadoria nada tem de miste-
riosa. Porém, dadas as condições de alienação presentes no trabalho
aos moldes do capitalismo, onde o ser social não mais se enxerga no
final do processo produtivo, a mercadoria aparece como misteriosa,
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como se não fosse fruto das decisões humanas e elaborada a partir
do trabalho humano (os trabalhadores).1

O capitalismo é um modo de produção baseado na produção de
mercadorias. Marx realizou estudos sobre o significado da mercado-
ria e o seu caráter fetichista. Para o mesmo, como valor de uso, não
há nada de misterioso na mercadoria. Ela é o dispêndio de trabalho.
As mercadorias  se destinam a satisfazer  as  necessidades  humanas,
sendo fruto do trabalho humano. Nesse sentido, a mercadoria não é
misteriosa. O fetiche da mercadoria não provém do seu valor de uso
nem tampouco dos fatores determinantes do seu valor.

Marx questiona a origem do caráter enigmático do produto do
trabalho sob a forma de mercadoria. Ele desvenda a origem do misté-
rio da mesma: ela é fruto das relações sociais entre os homens e não
algo assombroso que aparece do nada, num simples passe de mágica.
As mercadorias, afirma Marx em “O capital”, refletem as característi-
cas sociais do seu próprio trabalho objetivadas nos produtos de tra-
balho como algo natural e não como uma relação social expressa na
exploração de classe. Marx é enfático ao afirmar que as relações en-
tre os produtores, seres sociais que trabalham, assumem a forma de
relações sociais entre produtos de trabalho, onde coisas passam a se
relacionar com coisas, e não o trabalho social que criou e produziu
essas mercadorias. Assim, a mercadoria é misteriosa porque conse-
gue dissimular as características sociais do próprio trabalho dos ho-
mens. Ela oculta a relação entre o trabalho individual e o conjunto do
trabalho social, onde o produto do trabalho encontra-se separado do
próprio trabalho que o criou.

A consolidação do capitalismo como produtor de mercadorias
foi afetado diretamente pela necessidade do controle de matérias-pri-
mas que possibilitassem o funcionamento e a produção nas indústrias.
Quanto maior o desenvolvimento do capitalismo, maior o apelo ao
fetiche da mercadoria e com ele a busca por matérias-primas que
permitiriam a consolidação de um modelo de sociedade voltado para
o consumo em larga escala.

A propaganda e os classificados de jornal, gêneros de discurso
voltados para garantir a circulação das mercadorias, acabam por legi-
timar este processo. São eles que funcionam como “emissores” que
transmitem mensagens de consumo. Atuam como autênticos porta-

1 As discussões que aqui se referem às mercadorias foram retiradas do Livro Tempos de
Destruição: educação, trabalho e indústria do petróleo no Brasil de autoria de Carlos Lu-
cena.
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vozes das elites, visando perpetuar o caráter fetichista da mercadoria.
Em uma tendência em que o valor de uso subordina-se ao valor de
troca, ao qual o mais importante é que o ato de comprar e de vender
concretize-se, esses gêneros funcionam como poderosos instrumen-
tos do capital. Daí, nosso entendimento de analisar o classificado de
jornal como instrumento de consolidação do capitalismo, comparan-
do com a propaganda, anúncios, mensagens e outros. 

Nesse sentido, as mediações materiais dialéticas manifestas na
histórica se apresentam como essenciais para a análise desse comple-
xo processo social. Tomando como referência estabelecer a media-
ção entre as formas acumulativas do capital e a linguística, discussões
aparentemente distintas e essencialmente não, desenvolveremos um
debate ao qual a incontrolabilidade das formas expansivas e acumula-
tivas do capital manifestas na compressão e na aceleração contínua
do tempo humana acabam por influenciar os gêneros de discurso,
transformando a sua própria lógica constitutiva.

O comparativo dos classificados de jornal relativo ao final do
século XIX e a segunda metade do século XX é realizado com o in-
tuito de buscar respostas às seguintes inquietações. Qual a influência
do capitalismo na elaboração do classificado de jornal? O espaço dis-
ponível para o classificado seria o mesmo nos jornais do final do sé-
culo XIX e nos jornais atuais? Quais as mudanças que ocorreram na
linguagem  utilizada  nos  classificados  com  o  decorrer  do  tempo?
Como são empregadas as palavras nestes diferentes gêneros do dis-
curso? Até que ponto os enunciados podem ser compreendidos se
não relacionados ao contexto em que são produzidos?

A realização de um estudo que relacione as transformações
nos classificados de jornal enquanto um gênero de discurso do seu
tempo histórico com a dinâmica da produção capitalista expressa no
reinventar das formas acumulativas do capital  nos é essencial.  De-
monstraremos como as mudanças de linguagem nos anúncios e nos
classificados expressam um projeto societal legitimado em um movi-
mento maior manifesto na lógica produtiva do seu tempo. 

A linguagem é um fenômeno humano inerente ao ser social.
Ela é fruto da dinâmica da sociedade. Compreender o que o ser soci-
al diz é condição fundamental para um olhar mais rico sobre o pró-
prio mundo em que se vive, um olhar que permita visualizar que a so-
ciedade é algo que está em constante disputa e lutas de classe, caben-
do o desafio de identificar quem são os sujeitos desse discurso, quem
são os locutores e os interlocutores.
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No classificado, o locutor,  aquele que fala,  é o proprietário
que vende ou aluga algo, é aquele que oferece prestação de serviço
para um consumidor. A mercadoria a ser vendida ou alugada é única,
portanto, o interlocutor também é específico, ou seja, o leitor procu-
ra aquilo de que precisa. O classificado é diferente da propaganda que
divulga várias mercadorias de uma mesma marca, ou seja, divulgação
de produto que foi produzido em série possibilitando o aumento do
consumo. Na propaganda, o interlocutor, que são os consumidores
em geral,  são  seduzidos  ao  consuma,  além das  suas  necessidades.
Esse é o jogo da sedução que o locutor, um publicitário, faz com os
interlocutores.

Em decorrência da variedade de anúncios do século XIX, XX,
e XXI, optei pelos jornais de maior representatividade nas cidades de
Campinas e São Paulo, como a “Gazeta de Campinas”, “Correio Po-
pular”, “Diário do Povo”, “Folha de São Paulo” e “O Estado de São
Paulo”, cujo período histórico pesquisado para obtenção de exem-
plos foram a década de 1870 e a última década do século XX e início
do XXI. 

A análise dos classificados de jornais em períodos históricos
distintos constitui-se em um notável desafio científico investigativo. O
recorte histórico não se deu ao acaso. O primeiro período recupera
o escravagismo no Brasil tendo como referência a região de Campi-
nas, estado de São Paulo. O que se percebe nesse período é a persis-
tência da influência internacional sobre os padrões culturais da região
acompanhadas pelo intenso conservadorismo inerentes aos fazendei-
ros e donos de de escravos na região. O eurocentrismo manifesto
em ideias liberais centradas no fetichismo e na noção de liberdade
burguesa é acompanhado de formas bárbaras de relações humanas
centradas na escravidão. O segundo período atenta à 3a revolução
tecnológica de cunho informático atentando a uma profunda revolu-
ção na  lógica  do tempo da  sociedade  capitalista.  A aceleração  do
tempo e as sucessivas revoluções tecnológicas redefinem as formas
de viver na sociedade capitalista.

O livro está dividido em duas partes com suas consequentes
subdivisões. A primeira parte faz referência às tendências do modo
de produção capitalista desde a segunda metade do século XIX até o
final do século XX. Toma como referência o entendimento marxiano
e marxista sobre a circulação de mercadorias, fetichismo, ideologia,
crises e compressão entre o espaço e o tempo. A segunda parte faz
referência à estrutura linguística dos gêneros discursivos presentes
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nos classificados de jornal como expressão da transformação e acele-
ração do tempo na sociedade capitalista. Esperamos que este livro
contribua com os debates sociais do nosso tempo…   
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A reprodução do capital na
sociedade capitalista
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I
O trabalho e o ser social

análise da categoria trabalho é complexa e se remete à
problematização da obra de Marx e Engels. Vários são os
autores  que  articulam  a  sua  produção  científica  tendo
como referência essa categoria.  Entre os mesmos estão
Antunes (1992), Mészáros (2002), Frigotto (2000) Lucena

(2004),  Gounet  (1999),  Kuenser  (1987),  Machado  (1982),  Mello
(1999), Salm (1980), Saviani (1989), entre tantos outros. O trabalho,
independentemente de o constante reinventar do capital,  é central
para a análise e transformação da sociedade capitalista. O ser social
exerce o papel mais importante na constituição das forças produtivas.
São eles que decidem o que produzir e para quem produzir. São os
trabalhadores que fabricam as mercadorias. Na sociedade não faltam
riquezas, a questão é que seu domínio é privado e não social. Em ou-
tras palavras, o capitalismo produziu e produz muitas riquezas, mas
não consegue distribuí-las de forma igualitária, pois se assim o fizesse
negaria a sua principal característica, que é a acumulação crescente
do capital. 

A

Essa reflexão apoia-se em Marx e Engels ao afirmarem que a
constituição do ser social o relaciona diretamente ao trabalho. É o
trabalho que torna o homem um ser social, aquele que através da
produção e reprodução diferencia os homens dos animais, permitin-
do que o homem seja social. O ser social através do trabalho cons-
trói laços que estão presentes na reprodução da sua própria existên-
cia, sendo que parte importante da sua vida social depende do ato la-
borativo. O trabalho é uma forma de existência exclusivamente hu-
mana.

Todas as coisas que o trabalho só desprende de sua conexão
direta com o conjunto da terra, são objetos de trabalho preexisten-
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tes por natureza.  Engels discute o trabalho como um mecanismo de
humanização que foi inerente à evolução das formas mais primitivas
dos homens até os dias atuais. Com a sociedade de classes, o avanço
na produção passou a ser, ao mesmo tempo, o retrocesso daqueles
que não detêm os meios de produção. Esta afirmação se comprova
com a adoção da maquinaria,  cujos efeitos são sentidos de modo
crescente até a atualidade. Se entre os bárbaros era difícil estabelecer
as diferenças entre os direitos e os deveres, com a civilização, esta
relação transformou-se. À classe que deteve os meios de produção
foram atribuídos todos os direitos e à imensa maioria da população
quase todos os deveres. Com efeito, os homens deveriam desapren-
der o que haviam aprendido através de milênios de história, aproxi-
mando-se, eles mesmos, dos animais, através de um trabalho irracio-
nal, em que não mais se enxergariam naquilo que produziam. A as-
censão da maquinaria foi o pilar do revolucionar das condições soci-
ais de todo o planeta, definindo a concentração da riqueza nas mãos
de uma minoria em detrimento da miséria da maioria. Fruto dessa
contradição e com o desenvolvimento de um processo de luta de
classes, a própria essência do trabalho do homem modificou-se.2

O trabalho não de vê ser compreendido em sentido stricto. A
compreensão do conceito de trabalho só é possível quando articula-
da às mudanças no jeito de viver e trabalhar dos coletivos sociais.
Coloca-se o desafio que o debate sobre o trabalho toma uma dimen-
são maior quando relacionada ao conjunto de obra de Marx e Engels.

Uma das contribuições que permitem conceber o conceito de
trabalho em uma dimensão ampliada é a discussão sobre a alienação.
A compreensão da dimensão da alienação tem como condição funda-
mental a relação com o conceito de trabalho. O debate em termos
do trabalho encontra ampla sustentação na obra marxista e marxiana.
A problematização desse conceito deve ser compreendida relaciona-
da ao conjunto da obra marxiana, um caminho teórico e metodológi-
co que se inicia dentro do idealismo dialético e toma novas dimen-
sões no materialismo dialético. A alienação é uma genealogia da cons-
ciência, uma fundamentação materialista do processo de construção
social da realidade como representação. Marx afirma que não exis-
tem ideias simplesmente falsas da realidade, mas uma realidade falsea-
da, invertida, que provoca a representação ideológica corresponden-

2 F. Engels.  A dialética da natureza. São Paulo: Paz e Terra.  Apêndice, 1991. pp. 215-
238.
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te. Uma teoria materialista da falsa consciência. O desenvolvimento
mais complexo dessa teoria é a reificação (coisificação).

Marx baseia-se em Hegel  ao problematizar  o trabalho.  Para
Hegel, diferentemente do animal, que tem necessidades limitadas, a
humanidade possui necessidades ilimitadas que são sempre maiores
do que consegue produzir. O trabalho é alienação e objetivação em
um mesmo processo. Como alienação, a matéria é o espírito fora de
si  e,  como objetivação,  o  resultado  do  trabalho  está  presente  na
consciência do homem materializando-se na sua própria concretiza-
ção. O trabalhador reconhece no trabalho o objeto como algo inde-
pendente e, ao modificá-lo, reconhece-o também como algo próprio.
Marx apoiou-se em Hegel tanto na ideia de caráter social das necessi-
dades, como o tema de que todo trabalho é objetivação de um proje-
to que estava na mente do homem. Essa afirmação aparece tanto nos
Manuscritos de 1844 como no Capítulo Primeiro do Capital, apre-
sentada como a diferença entre a produção humana e os animais,
como mera objetivação e não como alienação. 

Marx herda de Hegel e Feuerbach a ideia de alienação. Para
Feuerbach a essência da teologia é a essência do homem posto para
fora do homem. Para Hegel a essência da lógica é o pensar transcen-
dente, o pensar do homem posto fora do homem. O homem, afirma
Hegel,3 converte seus pensamentos e opiniões em Deus; converte o
seu ponto de vista em Deus. Para Feuerbach o Deus da religião cristã
é o conjunto dos atributos do homem que são projetados para fora
de si na forma de um ser imaginário. Tudo o que ganha Deus, perde-
o o homem. Deus não é nada do que é o homem real, mas justamen-
te o que não alcança ser. Deus é infinito, perfeito e eterno; o homem
é finito, imperfeito e pecador. Deus é a materialização da positividade
e o homem da negatividade.4

Marx difere de Hegel e Feuerbach ao afirmar que a alienação
não é nem uma milenária luta do espírito contra si mesmo, nem o
produto da miséria humana igualmente milenar, mas o resultado de
relações sociais determinadas. Assim como para Feuerbach, Deus é a
essência estranhada do homem, para Marx o Estado é sua essência
objetivada. Marx afirma em A Questão Judaica que tanto na política
como na religião, o homem projeta fora de si o ser genérico que não
pode manifestar em sua vida normal. O interesse geral, incompatível

3 George W. F. Hegel. Princípios da filosofia do direito. Lisboa: Guimarães Editores, 1986.
4 L. Feuerbach. A essência do Cristianismo. Lisboa: Editora Centro Cultural Calouste Gul-
benkian, 1994. 
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como os interesses privados, somente pode existir separado da soci-
edade burguesa. O Estado é uma abstração da sociedade civil, uma
abstração que se separa do homem real ou satisfaz o homem total de
um modo puramente imaginário. Em suas fronteiras, o homem real
só se reconhece sob a forma do indivíduo egoísta.

Marx afirma ainda em a Questão Judaica que os homens pos-
suem uma vida celestial e outra terrena. Os homens existem na co-
munidade política, em que se consideram um ser coletivo, e a na so-
ciedade civil, enquanto indivíduos. Os membros do Estado Político,
defende Marx, são religiosos pela diferença entre a ação individual e a
genérica, entre a ação na sociedade burguesa e a política. São religio-
sos na medida em que concebem à vida no Estado, localizada além de
sua individualidade real, como à sua verdadeira vida. São Religiosos na
medida em que, a religião é o espírito da sociedade burguesa, a ex-
pressão do divórcio e do distanciamento em relação ao homem. A
democracia  política,  afirma Marx,  baseia-se nos  princípios  cristãos.
Essa análise possibilita verificar as relações econômicas entre a mer-
cadoria e o dinheiro, valor de troca e valor de uso, trabalho concreto
e abstrato. A existência individual se encontra em conjunto com a
mercadoria particular, com o valor de uso e o trabalho concreto. O
cristão e a mercadoria estão em um processo em que a alma e ao
corpo desses  mesmos cristãos  correspondem ao valor  de  uso da
mercadoria. 

Marx analisa a relação entre a economia e a religião. Na religi-
ão, os homens estão dominados pelas construções de seus próprios
cérebros.  Na  produção  capitalista,  pelas  obras  das  suas  próprias
mãos. A produção material  consolida-se como o mesmo processo
ideológico que apresenta a religião, convertendo o sujeito em objeto
e o objeto em sujeito. Marx afirma que o reflexo religioso do mundo
real só desaparecerá quando a relação dos homens com a natureza
se transformar. Para Marx, a religião é o ópio do povo e sua supera-
ção enquanto ilusão da felicidade é a única possibilidade para a con-
cretização da verdadeira felicidade. Enquanto Marx nas obras da ju-
ventude acreditava na destruição das ilusões religiosas como condi-
ção fundamental para a emancipação social, nas obras da maioridade
inverte essa relação, considerando a emancipação social como requi-
sito para a desaparição da religião. 

Essa é uma análise paralela às reflexões econômicas entre a
mercadoria e o dinheiro, valor de troca e valor de uso, trabalho con-
creto e abstrato. O particular, a existência individual, antes do lado
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da sociedade civil ou da terra na religião, agora se acha no lado da
mercadoria particular, do valor de uso, do trabalho concreto. O cris-
tão e a mercadoria estão feitos da mesma maneira: à alma e ao corpo
do primeiro correspondem o valor e o valor de uso da segunda. 

Marx analisa a relação entre a economia e a religião. Assim
como na religião o homem está dominado pelas obras do seu próprio
cérebro, na produção capitalista está pelas obras das suas próprias
mãos. A produção material, no verdadeiro processo da vida social dá-
se exatamente no mesmo processo que no terreno ideológico apre-
senta a religião: a conversão do sujeito em objeto em vice-versa.

Na obra de sua maturidade, afirma em O Capital que o reflexo
religioso do mundo real só desaparecerá quando as relações dos ho-
mens com a natureza forem transparentes. A imagem do processo
social da vida só perderá seu místico quando o ser social assumir o
planejamento e o controle consciente da sociedade. Marx dizia que a
religião é o ópio do povo. A superação da religião enquanto ilusória
felicidade do povo é a exigência de sua felicidade real. Na sua juven-
tude considerava a destruição das ilusões religiosas como um passo
prévio para a emancipação social. Na maioridade, ao contrário, consi-
dera a emancipação social como requisito para a desaparição da reli-
gião, essa desaparição como inalcançável antes da emancipação. 

Marx e Hegel separam-se de Feuerbach no conceito de aliena-
ção através do conceito da história. Para os primeiros, a alienação é
histórica, para o segundo não o é. Marx debate nos Manuscritos Eco-
nômicos e Filosóficos de 1844, que o estudo da alienação tem como
referência o trabalho. O debate sobre o trabalho ganhou outra di-
mensão nos Grundisse. A relação entre o trabalho e o capital apre-
senta-se invertida. Em vez de o capital aparecer como produto do
trabalho, como trabalho objetivado, é o trabalho que aparece como
um momento do ciclo do capital.  No processo de trabalho capitalis-
ta,  o trabalho é posto no capital. É importante observar que se o
produto do trabalho não pertence ao trabalhador, se é frente a ele
um poder estranho, isto só é possível porque pertence a outro ho-
mem que não é o trabalhador. Marx afirma nos Manuscritos que nem
os deuses, nem a natureza, mas só o homem pode ter esse poder es-
tranho sobre os próprios homens. Com a culminação do processo de
reificação, a circulação acaba por apagar a diferença entre as merca-
dorias, por igualar os intercambiantes. O dinheiro apresenta-se como
uma matéria geral de todos os contratos e com isso apaga-se as dife-
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renças. A riqueza de uma pequena parcela humana materializa a po-
breza da parcela restante.

A  discussão  da  alienação  recebe  considerável  contribuição
quando articulada á discussão da mercadoria. Para Marx, o que possi-
bilita que as mercadorias possam ser trocadas entre si é o fato de
que todas elas são produtos do trabalho humano, e o que permite
que tenham uma medida comum de valor é a natureza igual ou redu-
zível à igualdade dos próprios trabalhos humanos. Enquanto valor de
uso, a mercadoria é produto do trabalho concreto, enquanto valor
de troca, o trabalho que a produziu desaparece. O que caracteriza o
trabalho que cria o valor de troca, afirma Marx na Contribuição à
Crítica da Economia Política, é que as relações sociais entre as pesso-
as aparecem invertidas, como uma relação social entre coisas. O re-
verso da coisificação das relações sociais é constituído pelo fato de as
coisas aparecerem perante os indivíduos como sujeitos com qualida-
des sociais: o fetichismo.

Os processos de reificação e fetichismo não se limitam à esfe-
ra da circulação, mas se estendem à esfera da produção. Nos Manus-
critos, o estranhamento5 ao trabalho era definido apenas de forma
negativa, ganhando outra amplitude nos Grundisse. Se no começo o
caráter do trabalho frente ao operário consistia no fato de que as
condições do seu trabalho se apresentassem a ele como condições
externas, estranhas, agora é o próprio trabalho do operário o que
produz essas condições objetivas de produção. Em outras palavras, a
relação entre o trabalho e o capital apresenta-se invertida. Em vez de
o capital aparecer como produto do trabalho, como trabalho objeti-
vado, é o trabalho que aparece como um momento do ciclo do capi-
tal. No processo de trabalho capitalista, o trabalho é posto no capital.

Quando o capital passa da extração de mais-valia absoluta –
prolongamento da jornada de trabalho – para a extração de mais-
valia relativa – aumento da produtividade do trabalho, da subsunção
formal à subsunção real do trabalho ao capital, a alienação passa, por
sua vez, de fenômeno da circulação a ser essência da produção. É im-
portante observar que se o produto do trabalho não pertence ao tra-
balhador, se é frente a ele um poder estranho, isto só é possível por-

5 É importante observar que existe uma distinção entre o conceito de alienação (Entäusse-
rung) e estranhamento (Entfremdung). O conceito de alienação é voltado para a noção de
atividade, objetivação, e exteriorização histórica dos trabalhadores. O conceito de estra-
nhamento constitui-se nos obstáculos sociais que impedem que se realizem todas as po-
tencialidades do homem por meio do trabalho. Jesus Ranieri. A câmara escura: alienação e
estranhamento em Marx. Boitempo Editorial, 2001. p. 07. 
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que pertence a outro homem que não é o trabalhador. Marx afirma
nos Manuscritos que nem os deuses, nem a natureza, mas só o ser
social pode ter esse poder estranho sobre a própria espécie humana. 

Com a culminação do processo de reificação, a circulação aca-
ba por apagar a diferença entre as mercadorias, por igualar os inter-
cambiantes. O dinheiro apresenta-se como uma matéria geral de to-
dos os contratos e com isso apaga-se as diferenças. Uns enriquecem,
outros empobrecem, uns acumulam valores de uso, outros valores
de troca, uns obtém mercadorias cujo valor desaparece no consumo
e outros, força de trabalho cujo consumo produz valor. 

Com o desenvolvimento da sociedade moderna instaura-se a
separação entre o trabalho manual  e o intelectual,  entre instrução
profissional e instrução geral. Na sociedade capitalista que generaliza
as exigências do conhecimento sistematizado existe uma contradição.
Por ser esta sociedade baseada na propriedade privada dos meios de
produção, os recursos produtivos provenientes do trabalho dos ho-
mens são adquiridos pela parcela da sociedade detentora dos meios
de produção. A Ciência é incorporada ao trabalho produtivo, trans-
formando-se em potencial material atuando no capitalismo como um
meio de produzir riqueza. O capital  não a criou, mas desenvolveu
formas de explorá-la, transformando-a numa mercadoria adequada ao
seu interesse. Uma mercadoria que é utilizada, a princípio, como um
meio de separação entre o saber e o trabalhador e, posteriormente,
através da restrição desse saber, uma vez que a produção do conhe-
cimento passa a ser pertencente aos domínios do capital. 

A contradição do capitalismo atravessa a própria questão do
conhecimento. Apesar de a Ciência, do conhecimento, ser um meio
de produção, uma força produtiva, ela deveria ser uma propriedade
da classe dominante. Porém, os trabalhadores não podem ser expro-
priados de forma absoluta dos conhecimentos, porque sem o conhe-
cimento eles não podem produzir, não acrescentando valor ao capi-
tal. A sociedade capitalista desenvolveu estratégias através das quais
visa expropriar o conhecimento dos trabalhadores e devolvê-lo de
forma fragmentada. 

Para Marx, a produção capitalista possui uma tendência a des-
qualificar grandes somas de trabalhadores apostando na qualificação
de pequenas parcelas dos mesmos. Com a divisão do trabalho inte-
lectual e o trabalho de execução, o saber humano retirado dos traba-
lhadores e incorporado na maquinaria, defronta-se contra o seu cria-
dor, como uma força estranha, como um instrumento de dominação.
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Não possuindo as condições materiais do trabalho, os trabalhadores
são obrigados a venderem a sua força de trabalho em diferentes ativi-
dades, tornando-os indiferentes ao que produzem. A produção capi-
talista, cuja base revolucionária é a Ciência, reorganiza sistematica-
mente a produção e o trabalho a ela submetido. Com efeito, na busca
de domínio do mercado, o capital se desdobra de ramo em ramo da
produção, obrigando o trabalhador a acompanhar o seu movimento,
inventando e reinventando profissões.

Com efeito, os trabalhadores tornaram-se indiferentes ao que
produzem. Para os mesmos, tanto faz trabalhar nessa ou naquela pro-
fissão, desde que a mesma garanta a sua sobrevivência. Pouco impor-
ta se eles venderão sua força de trabalho em ramos produtivos que
atentarão contra a vida de milhares de seres humanos ou a existência
do planeta. Mesmo o trabalhador consciente do potencial destrutivo
do capitalismo se vê envolvido em suas “teias”, pois não tem como
romper individualmente com essa lógica, do destruir para se alimen-
tar, de matar para sobreviver. 

Apesar dos avanços tecnológicos próprios do capitalismo, os
trabalhadores foram e são indispensáveis para a realização do proces-
so de trabalho. Com o crescimento da organização do trabalho e,
com ela, a difusão da divisão técnica do trabalho, a intervenção indivi-
dual perdeu o sentido. 

A obra marxista aponta como o desenvolvimento capitalista
propicia uma apropriação do saber dos trabalhadores. Marx discute
nos Grundisse que para o Capital utilizar o trabalho no processo de
sua valorização, não basta a existência do capitalista enquanto perso-
nificação dos meios de produção e de subsistência, é necessário que
tenha ocorrido um processo histórico de dissolução de todas as rela-
ções que possibilitem o trabalhador operar enquanto proprietário. 

Podemos  dizer,  sendo  fiel  ao  que  Marx  ainda  colocou  nos
Grundisse, que ao contrário dos outros modos de produção, o capi-
tal não se apropria do trabalhador, mas do trabalho, mediado pela
troca. Marx afirma em “O Capital”, que na sua concepção abstrata,
independente de qualquer determinação social, o trabalho é condição
natural de existência humana, uma condição do metabolismo entre o
homem e a natureza. O processo de trabalho é um processo de que
participam o homem e a natureza, em que o ser humano com sua
própria ação, impulsiona, regula e controla o intercâmbio com a natu-
reza. Nesse sentido, Engels oferece notável contribuição ao afirmar
em a Dialética da Natureza, em total negação às concepções metafísi-
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cas da origem do homem, que foi o trabalho que inventou que o ho-
mem, pois foi através do trabalho que o ser social desenvolveu o seu
sentido e através desse processo tomou consciência do que repre-
sentava ser homem. 

Inserido na trama de relações sociais capitalistas, o processo
de trabalho é ao mesmo tempo processo de produção de mais-valia.
O proprietário dos meios de produção compra do trabalhador o di-
reito de usar sua capacidade de trabalho por um determinado perío-
do de tempo. O trabalho se materializa na mercadoria em um duplo
caráter.  Como valor de uso,  a mercadoria  é produto do trabalho
concreto, como valor de troca, fruto do trabalho abstrato.

As relações entre valor de uso e de troca trazem uma série de
implicações. Mészáros oferece importante contribuição ao analisar as
tendências presentes no capitalismo com relação ao valor de uso e
de troca das mercadorias. Em primeiro lugar, o capital não trata o
valor de uso e o valor de troca meramente como dimensões separa-
das, mas de uma maneira que o primeiro é subordinado ao último.
Não importa se houver uma redução no valor de uso de uma merca-
doria, pois isso não afetará o seu valor de troca. O que interessa ao
capital  é que a transação comercial  seja realizada.  O capital  define
“útil” e “utilidade” em termos de vendabilidade; um imperativo que
pode ser realizado sob a hegemonia e no domínio do próprio valor
de troca. 

Em segundo lugar,  o capitalismo nada mais é do que uma
sociedade descartável. O sistema produtivo manipula mesmo os bens
duráveis, devendo os mesmos ser lançados no lixo, muito antes de
esgotarem a sua vida útil. O capital tem que se expandir constante-
mente,  não importa a grandeza adquirida.  Logo, quando uma nova
tecnologia é criada, é decretada a sua morte. O desenvolvimento dos
meios de produção se opõe às necessidades humanas, pois o que im-
porta é a expansão do capital.

Em terceiro lugar,  o capital  inventa  o  consumidor como
uma coisa independente e o capitalista como produtor.  Ao adotar
essa denominação, o mesmo reduz ficticiamente o papel estratégico
do trabalho a um mínimo irrelevante. A economia política burguesa
do século XX reflete e legitima a mais antissocial e desumanizante
tendência do capital para a eliminação brutal do trabalho vivo no pro-
cesso  de  trabalho.  O desenvolvimento  tecnológico  aparece  como
algo neutro que não pode ser detido. O desemprego é atribuído a
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esse fator,  como se não fosse fruto das decisões humanas.  Como
algo sobrenatural, a ele ninguém pode se opor. 

Todo esse processo tomou impulso com a produção manufa-
tureira. A mesma criou uma nova graduação hierárquica entre os tra-
balhadores e desenvolveu uma proporcionalidade quantitativa em que
os vários trabalhos deverão participar do mesmo processo de traba-
lho. Com essa divisão técnica do trabalho, as intervenções individuais
dos trabalhadores não têm sentido em si mesma. Nenhum trabalha-
dor individualmente produz um objeto útil, um valor de uso. Apenas
o coletivo de trabalhadores o faz.

Marx diz em O Capital que o que distingue as diferentes épo-
cas econômicas não é o que se faz, mas como, com que meios de tra-
balho se faz. Os meios de trabalho servem para medir o desenvolvi-
mento da força humana de trabalho e, além disso, indicam as condi-
ções sociais em que se realiza o trabalho. Mas, é importante levar em
consideração que longe de resvalar para o determinismo tecnológico,
ou considerar o instrumento de trabalho neutro em relação ao meio
social de onde surgiu, Marx indica tanto o seu caráter revolucionário
– quando os meios de trabalho apontam para novas relações sociais
de produção – como também seu papel de meio para consolidar uma
nova ordem. É nesse sentido que Marx afirma em A Miséria da Filo-
sofia que as categorias econômicas não são senão as expressões te-
óricas, as abstrações das relações sociais de produção. Marx afirma
que as relações sociais estão intimamente ligadas às forças produtivas.
Adquirindo novas formas produtivas, os homens mudam o seu modo
de produção, e mudando o modo de produção, eles mudam todas as
relações sociais. Ao mesmo tempo, Marx chama a atenção nos Grun-
disse que as novas forças de produção e relações de produção não se
desenvolvem do nada, não caem do céu nem do útero da Ideia; mas
de dentro em antítese ao desenvolvimento existente da produção e
da herança constituída pelas relações de propriedade tradicionais.

Saviani em Sobre a Concepção de Politecnia afirma que é a so-
ciedade que concerne a Ciência, que é potencial espiritual, em poten-
cial material através da indústria. Com as mudanças que ocorreram a
partir do final da Idade Média, o campo passou a se subordinar à cida-
de e a agricultura à indústria. Por isso, a sociedade moderna tende a
uma industrialização da agricultura e urbanização do campo. 

A ciência produz desdobramentos no processo produtivo. A
Ciência é incorporada ao trabalho produtivo, transformando-se em
potencial material atuando no capitalismo como um meio de produzir
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riqueza. A Ciência é utilizada, a princípio, como um meio de separa-
ção entre o saber e o trabalhador. Esse processo propiciou a separa-
ção entre a ciência e o trabalho direto. Enquanto que nas fases ante-
riores da produção a experiência e o intercâmbio limitado dos co-
nhecimentos estavam ligados diretamente com o próprio trabalho,
no capitalismo o braço e a mente se separaram.

A separação do braço e da mente impõe implicativos aos tra-
balhadores. Marx discute Introdução à Crítica da Economia Política
que os trabalhadores desenvolvem uma indiferença em relação a um
trabalho indeterminado. Torna-se um trabalhador versátil vendendo
uma capacidade de trabalho apta a receber qualquer determinação a
realizar no sistema de máquinas. No afã de dominar a totalidade do
mercado, massas de capital são lançadas de ramo para ramo da pro-
dução, destruindo barreiras profissionais e obrigando o trabalhador
livre a mobilizar-se para acompanhar o seu curso. 

Ainda com relação à ciência, o capitalismo agiu revolucionaria-
mente ao libertar as forças intelectuais da humanidade e usar suas ex-
pressões  artísticas  e  científicas  como forças  produtivas.  Para  isso,
proporcionou novos e poderosos meios de investigação da natureza
e destruiu as limitações impostas pelo artesanato que encasulavam o
trabalhador em seu ofício e impediam a divulgação do seu saber. Per-
mitiu o livre curso de homens com suas experiências e ideias entre
os diversos ramos da produção. Marx afirma em O Capital  que a
máxima sabedoria do sapateiro é não passar do sapato. Porém, a li-
berdade imposta obedeceu a limites específicos. O capitalismo visou
desqualificar os trabalhadores impedindo o seu acesso ao acerco do
conhecimento da humanidade e aos meios de produção, restringindo
o acesso ao saber. A sociedade moderna, que se consolidou a partir
do advento do capitalismo, é uma sociedade que revoluciona cons-
tantemente as técnicas de produção, incorporando os conhecimentos
da força produtiva. 

Marx discutiu no método da economia política, em linguagem
metafórica, que a anatomia do homem é a chave da anatomia do ma-
caco, ou seja, a partir do homem você entende como é que os ani-
mais se desenvolveram, e não o contrário. Acreditamos que as trans-
formações na sociedade e no jeito de viver da sociedade não são pro-
cessos sobrenaturais, mas dependem da ação dos homens. Apostar
na ação dos homens implica na construção de utopias, às vezes tão
distantes subjetivamente e tão próximas objetivamente. A transição
tal qual afirma Marx em O Capital do reino da necessidade para o
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reino da felicidade é um desafio que se coloca à humanidade, um de-
safio cujo percurso implica em apostar nas utopias, transformado-as
em realidade. Ao contrário do fim da história, construir e transfor-
mar a história são os desafios que se colocam para toda a humanida-
de. 

Uma sociedade movimentada pela centralidade do trabalho im-
pacta em disputas oriundas ao controle sobre as formas às quais será
transformada a natureza. O predomínio da burguesia que conquistou
para si as formas de transformação da natureza impactou no cresci-
mento de conflitos de luta de classes. A incontrolabilidade da expan-
são e das formas acumulativas do capital acabou por manifestar pro-
cessos contínuos de crises cíclicas de conotação econômica e fortes
desdobramentos sociais. É o que demonstraremos na próxima parte.
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II
As crises cíclicas na sociedade capitalista6

debate sobre as crises econômicas no modo de produ-
ção capitalista não é novo. As sucessivas transforma-
ções provenientes do avanço da maquinaria e a grande
indústria provocam polêmicas de tempos em tempos
que não podem ser desconsideradas. O capitalismo en-

quanto um modo de produção que expressa contradições inconciliá-
veis é alvo de discussões voltadas a sua ruptura ou continuidade, limi-
tes ou possibilidades, entre outras questões. 

O
Relacionada às contradições acima apontadas, existem também

as que se manifestam no âmbito da ciência. A ciência, desdobramento
da razão iluminista, materializa uma contradição voltada ao processo
vital de milhares de seres humanos. A ciência busca o sentido da vida
e propicia as condições da morte. Isso se verifica nos desdobramen-
tos das mediações que as crises manifestam nas relações sociais do
mundo capitalista. O crescimento das guerras e da violência, as revol-
tas contra a fome e o desespero colocam limites à atuação das Insti-
tuições, mesmo utilizando um poder policial internacional7.

As crises econômicas do capitalismo se manifestam como sín-
tese  das  múltiplas  determinações  acima  demonstradas,  um debate
complexo, para além de uma área do conhecimento, com dimensão
econômica, social e político. Os seus desdobramentos afetam a socie-
dade como um todo, atingindo todas as classes sociais.

6 Parte desta análise foi publicada originalmente no Livro “Marxismo e Educação: debates
contemporâneos” organizado por José Claudinei Lombardi e Demerval Saviani, publicado
pela Editora Autores Associados em 2005. 
7 Robert Kurz. O colapso da modernização, Trad. Karen Elsabe Barbosa, Paz e Terra, 1992,
p.186-187.
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A concepção marxiana de crise

Marx se propôs a analisar a construção das crises tomando
como referência a superprodução de mercadorias e a lei de tendên-
cia decrescente da taxa de lucro. O ponto de partida de Marx foi a
produção capitalista. Para isso, dedicou-se a debater o modo de pro-
dução capitalista e suas mediações entre as relações de produção e
circulação  de  mercadorias.  A  compreensão  desta  contradição  era
fundamental para o entendimento da formação das crises do capitalis-
mo.

O conceito de superprodução tem como referência a tendên-
cia do capital em aumentar a produção de mercadorias em larga esca-
la, desencadeando um processo de desequilíbrio entre a produção e
o consumo. A crise de superprodução corresponde ao processo em
que o desenvolvimento das forças produtivas supera as necessidades
de valorização do capital. Essa crise só é superada quando se desen-
volve uma dupla estratégia  do capital.  Um processo de destruição
forçada da massa das forças produtivas acompanhadas pelo aumento
da exploração dos antigos mercados e a conquista de novos merca-
dos, restabelecendo as condições de valorização do capital. 

 Marx afirma em “O capital” que o capital possui uma tendên-
cia  a  consolidar  o  desenvolvimento  total  das  forças  produtivas.  A
consolidação desse processo coloca ao próprio capital a necessidade
de  ultrapassar  constantemente  os  limites  por  ele  mesmo  criado.8

Marx discute no volume I dos Grundisse que o capital é uma contra-
dição viva, pois determina ao trabalho e à criação de valores que se
constrói a partir dele uma barreira que contradiz sua tendência cons-
tante de ampliação.9  

A tendência à superprodução e negação do trabalho apontadas
por Marx apresentam contradições relativas à produção que apare-
cem, resolvem-se e retornam novamente nas crises, pois são ligadas
dialeticamente à produção. O aumento absoluto das forças produti-
vas proporciona que a expansão do capital ultrapasse sua concretiza-
ção como valor-capital. A característica do capital de produzir sem
ter o total controle dos limites do mercado aponta a consolidação do
processo de superprodução de mercadorias.10 

8 K. Marx. O Capital – crítica de la economia política.   Fondo de Cultura Econômica, 1966,
p.248. 
9 K. Marx. Elementos fundamentais para la crítica de la economia política. Grundisse. Siglo XXI
Argentina Editores, 1973, p.375.
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A análise da constituição de uma crise no modo de produção
capitalista através da superprodução de mercadorias ganha complexi-
dade quando relacionada à discussão da tendência histórica de redu-
ção das taxas de lucro na reprodução do capital. A lei da tendência
decrescente  da taxa de lucro é fundamental  para  a  elaboração da
concepção marxista das crises. 

Marx problematiza em o “livro III de O Capital” que a teoria
da tendência decrescente da taxa de lucro materializa uma contradi-
ção. Quanto maior o desenvolvimento do capitalismo, maior o de-
créscimo da taxa média de lucro do capital. Esse processo se consoli-
da em virtude da existência do excedente de capital. O crescimento
de capital acumulado, em virtude do aumento da mais-valia, encontra
uma redução de possibilidades de investimento que proporcionem
uma rentabilidade adequada. Com efeito, desenvolve-se uma redução
contínua do investimento produtivo, provocando uma redução dos
empregos e dos salários dos trabalhadores. A redução da massa sala-
rial impulsiona uma crise na venda das mercadorias que já foram pro-
duzidas. Instaura-se, como desdobramento desse movimento no âm-
bito da circulação das mercadorias, uma crise de superprodução em
virtude do desequilíbrio entre a produção e o consumo que faz com
que o capital reduza a sua produção, determinando a paralisação e a
depressão dos mercados. Como a produção capitalista subordina o
valor de uso ao valor  de troca,  a  economia somente se reativará
quando ocorrer os seguintes fatores: a paralisação e depressão dos
mercados gerarem salários reduzidos; quando ocorrer a desvaloriza-
ção do capital fixo em virtude das falências de várias empresas; quan-
do o Estado intervier ou quando ocorrer um acontecimento inespe-
rado, como uma guerra, que eleve a produção capitalista11. 

Marx afirma que se desenvolve uma redução da taxa média de
lucro porque o resultado final do processo de acumulação do capital
é determinado pelo aumento da composição orgânica do capital en-
tendida como a relação entre o trabalho morto e o trabalho vivo12. A
substituição do trabalho vivo pelo trabalho morto provoca uma ten-

10 Frederico Mazzucchelli.  A contradição em processo: o capitalismo e suas crises.  Unicamp,
1983, p.16-23. 
11 Manuel Castells. A teoria marxista das crises econômicas e as transformações do capitalismo.
Paz e Terra, 1979, p.26
12 Para Marx, a composição orgânica do capital é composta pelas relações dialéticas entre
a concorrência capitalista, o desenvolvimento das forças produtivas e a tendência à substi-
tuição do capital variável pelo capital constante. Esse processo é marcado pela resistência
dos trabalhadores que se materializa no processo de luta de classes. Id. ao anterior, p. 28-
30 
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dência ao decréscimo da taxa de lucro, uma vez que o trabalho mor-
to apenas transmite à mercadoria uma mesma quantidade de valor já
incorporada nos meios de produção. Mesmo com o crescimento da
mais-valia obtida no capitalismo, a relação entre o investimento e a
mais-valia obtida será cada vez menos favorável ao detentor dos mei-
os de produção. Em virtude da taxa de lucro depender da taxa de
mais-valia, elas tenderão a cair em longo prazo13.

Concepção marxista de crise

Os pressupostos teóricos acima expostos influenciaram gera-
ções de pesquisadores movidos pelos debates do tempo vivido em
que produziram as suas análises. Partindo de concepções que dialo-
gam com as concepções de Marx e Engels, existe um conjunto de tra-
balhos,  Lênin,  Rosa  Luxemburgo,  Tugan-Baranowsky,  Conrad
Schimdt, Kausty e Boudin, entre tantos outros, tendo como referên-
cia o capitalismo do final do século IX e início do século XX. Essas
concepções têm como ponto comum a defesa de que as crises do ca-
pitalismo teriam o potencial destrutivo de materializar o colapso de
todo o modo de produção.

Lênin em “El  desarollo del  capitalismo na Rusia”,  acreditava
que a causa da crise se devia ao desenvolvimento desigual dos dife-
rentes ramos industriais que formam o mercado. As crises eram a
materialização da contradição entre o caráter privado da apropriação
e o caráter de produção socializada pelo capitalismo. Rosa Luxem-
burgo em “La acumulación del capital” apontava que o capitalismo
era um modo de produção voltado para o colapso. A expansão do
capital em busca de novos mercados destruiria as formas anteriores
de produção, acirrando rivalidades internacionais e reduzindo as pos-
sibilidades de expansão futura. Esse processo de rivalidades se desdo-
braria no aumento da militarização dos Estados capitalistas. O milita-
rismo se transformaria em um novo campo de acumulação, um meio
de obtenção de mais-valia, deixando insuportáveis as contradições ca-
pitalistas. O acirramento dessas contradições teria o potencial de eli-
minar  o próprio  capitalismo.  Tugan-Baranowsky  em “Theoretische
grundiagen des marxismus” não distinguia a teoria do colapso da teo-
ria da crise do capitalismo. Defendia que a teoria de Marx apontava
um crescimento incontrolável das crises levando, inevitavelmente ao
colapso do todo o modo de produção capitalista. 

13 Ibid., p.26-27.
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Conrad  Schmidt  em  “Sozialistische  Monatshefte”  acreditava
que Marx e os marxistas construíram uma teoria do colapso cuja es-
sência era o subconsumo.  Schmidt apontou que a classe trabalhadora
estava preparada para organizar o socialismo sem o estímulo das con-
dições econômicas intoleráveis. Kausty em “Krisentheorien” proble-
matizou a questão das crises do capitalismo dando atenção especial à
teoria do colapso. Partia do princípio que a tendência das crises era
se agravar, defendendo que o capitalismo estava condenado a um pe-
ríodo de depressão crônica. Acreditava que os conflitos deveriam ser
cada vez mais severos, pois se expandia não apenas nas lutas de clas-
se internas, mas também para o acirramento dos conflitos internacio-
nais, pois com o crescimento da depressão econômica crônica, cada
nação lutaria para expandir no mercado, em detrimento das outras.
Diante desse processo, o único caminho para o proletariado organi-
zado era o da luta de classe, evitando como isso às ilusões do revisio-
nismo.  

Louis B. Boudin em “The Theoretical System of Karl Marx” re-
sumiu as opiniões teóricas dos representantes do socialismo interna-
cional da primeira década do século XX. Defendia que as crises se
tornariam mais severas e que haveria limites para a expansão do capi-
talismo, chegando a acreditar em um colapso econômico do sistema
capitalista. (Mazzucchelli,  2004, p. 143-155)

Outra geração de pesquisadores influenciada pela profunda re-
articulação do capitalismo no final dos anos de 1960 e no decorrer da
década de 1970, composta pelos trabalhos de Kurz, Mészáros, Dow-
bor, Bihr, Harvey, Bernardo, entre outros, tomaram como referência
o crescimento da miséria,  do fetiche da mercadoria e da barbárie.
Defendem a necessidade de transformação do modo de produção ca-
pitalista, apontando a existência de condições objetivas para tal, mas
que, as condições subjetivas, frutos de movimentos estruturais do ca-
pitalismo, são um caminho a ser construído pelos coletivos humanos.

Robert Kurz em “O colapso da modernização” acredita que a
acumulação primitiva não se completou. Mesmo com o seu avanço
tem termos de criar uma massa de consumidores, o processo acumu-
lativo encontrou dificuldades em integrá-la às empresas, consolidando
um processo perverso de exclusão social crescente. A consolidação
de um processo social dominado pela mercadoria consolida um mun-
do unificado baseado em crises constantes. 

Itsvan Mészáros em “Para além do capital” aponta que a crise
do capitalismo tem suas bases na lógica da produção destrutiva, uma
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lógica que encontra dificuldades crescentes em incluir no círculo de
consumo grandes  parcelas  populacionais.  Afirma que o capitalismo
apresenta contradições cada vez mais inconciliáveis que colocam em
risco a própria existência humana. Ladislau Dowbor em “Introdução
teórica à crise: salários e lucros na divisão internacional do trabalho”
entende que a crise do capitalismo atinge tanto os países centrais
como os periféricos. As raízes da crise estão presentes na profunda e
injusta distribuição de renda no capitalismo mundial.  Alan Bihr em
“Da grande noite à alternativa: movimento operário europeu em cri-
se” entende a crise e seus desdobramentos enquanto um processo
contraditório. As crises entendidas como ecológica, cultural e de so-
ciabilidade,  ao mesmo tempo em que apresentam desdobramentos
nefastos às organizações sociais, podem servir como princípios de re-
sistência a uma luta ampliada dos trabalhadores. 

David Harvey em “Condição Pós-Moderna” baseia suas discus-
sões na tese da acumulação flexível, uma forma de organização pro-
dutiva voltada para a superação de crises de acumulação cujos desdo-
bramentos são o desemprego estrutural, o retrocesso do poder sin-
dical e a destruição e recomposição de habilidades profissionais com
ganhos modestos, quando ocorrem, salariais. João Bernardo aponta a
existência de um processo de contradições gerais do capitalismo e
das condições de sua precipitação. A crise se consolida quando o au-
mento da taxa de lucro não é suficiente para garantir o equilíbrio da
reprodução da capital. A crise econômica é o desdobramento de um
processo de desequilíbrio do capital  causada pela queda radical  da
taxa de lucro. 

As reflexões ocorridas acima, longe de esgotar a discussão so-
bre o tema, apontam que o debate sobre as crises está presente em
todas as fases do capitalismo. A crise atua como um processo intrín-
seco à lógica de produção de mercadorias, apontando que o apogeu
econômico e social anuncia a catástrofe e a catástrofe o apogeu. 

Em um processo de crise econômica, o capital reduz sua preo-
cupação com o aumento do círculo do consumo para o benefício so-
cial, atuando, para a garantia de sua reprodução ampliada, através de
heterogêneas formas de destruição. O processo de realização do ca-
pital compreende o consumo e a destruição como equivalentes funci-
onais14. 

Uma crise econômica mundial não é um algo abstrato descola-
do do presente. Por ser um processo mundializado, contradição ma-

14 Itsvan Mészáros. O século XXI: socialismo ou barbárie? Boitempo Editorial, 2003, p. 21-23
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nifesta no modo de produção capitalista, atinge todos os países e suas
regiões a ele pertencentes, implicando em interpretações locais so-
bre o movimento econômico internacional. As utopias, críticas, alter-
nativas e projeções para o futuro presentes em uma região não como
um fato em si, mas sim através do entendimento do período históri-
co em questão.
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III
A aceleração do tempo na sociedade

capitalista

análise das percepções humanas entre o passado, o pre-
sente e o futuro é uma complexa questão motivadora de
debates filosóficos, históricos e sociológicos presentes nas
percepções daquilo que a sociedade foi, é, e que pode vir
a ser. Em um movimento de mudanças manifestas em pe-

ríodos cada vez menores articulado ao acelerar do tempo imposto
pelo incremento tecnológico que dialeticamente acelera a vida de mi-
lhares de seres humanos, a velocidade do desempenho do trabalho e
do conjunto de suas atividades cotidianas, constrói-se um palco de
discussões aos quais heterogêneas matrizes epistemológicas expres-
sas em princípios ontológicos e gnosiológicos distintos apontam suas
percepções sobre o mundo dos homens e suas relações sociais. A di-
mensão  da  História  enquanto  ferramenta  explicativa  das  relações
produzidas  pela  humanidade  aponta  inquietações,  especialmente
quando se refere à sua centralidade ou não. 

A

Gamboa (2006) afirma que existem diferentes interpretações
sobre a história humana manifestas em epistemologias distintas. Entre
essas  concepções  destaca  aqueles  que  a  compreendem como um
mero dado conjuntural,  para  outros,  enquanto um processo feno-
mênico que se explica no contexto em que se situa. Existem aqueles
que a compreendem como um processo que explica a condição do
objeto investigado, bem como os que a interpretam como resultado
do movimento e da contradição existente no próprio objeto investi-
gado. Enquanto para alguns a história é central, para outros, consiste
apenas em uma extrapolação dos dados manifestos em um princípio
historicista de interpretação da sociedade. 
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As preocupações em torno das relações entre o passado, o
presente e o futuro não são novas e motivam os debates intelectuais
há várias décadas. As discussões em torno da centralidade do presen-
te  em relação  ao passado e  ao futuro manifesta-se em diferentes
áreas do conhecimento, entre os quais a Psicobiologia, Fisiologia, Físi-
ca,  Filosofia,  História,  Sociologia,  entre outras,  são exemplos,  cada
uma com seus enfoques e justificativas. 

O debate sobre a centralidade do presente ganha novos con-
tornos quando as relacionamos às teses sobre o “fim da história”. Vá-
rios são os autores com essa preocupação, ora se colocando na di-
mensão de decretar o fim dos conflitos sociais existentes no século
XX, ora, no campo epistemológico, apontando uma transição radical
da modernidade para a pós-modernidade. As teses que advogam o
“fim da história” defendida por Fukuyama no livro “O fim da história e
o último homem” se alinham à primeira concepção. O “fim da história”
para Fukuyama significaria a vitória da democracia liberal sobre o fas-
cismo e o socialismo relacionado à derrota e decadência gradativa da
classe trabalhadora. O “fim da história” é o fim da luta de classes, com
a derrota incondicional dos trabalhadores. A luta de classes não faria
mais sentido em uma sociedade a qual os trabalhadores, face à “falên-
cia das utopias”, face à redefinição da noção de emprego estariam
condenados à “extinção”. A “vitória do liberalismo” sobre o socialis-
mo significaria a supremacia do individual sobre o coletivo, do qual as
saídas para a sociedade estariam em soluções presentes nas frontei-
ras do homem singular e não coletivo. Com efeito, a luta de classes
enquanto processo coletivo perderia a sua legitimidade, pois as saídas
para a humanidade estariam na singularidade dos desejos e aspirações
do indivíduo. Afirmações da individualidade que, com certeza, fariam
Hayek se orgulhar. 

No campo epistemológico, a discussão se apresenta em torno
de argumentos científicos que sustentam o fim da história e do me-
tarrelato que se apresenta na complexa e contraditória discussão em
torno da possível transição da modernidade para a pós-modernidade.
Richard Rorty entende a pós-modernidade como o “fim da história”,
por perceber a história como uma invenção da filosofia que transpas-
sou o pensamento metafísico, cristão e moderno. O “fim da história”
significa a impossibilidade de recurso às suas próprias Leis.  Gianny
Vattimo afirma que o “fim da história” significa o fim da sua legitima-
ção como pressuposto metafísico historicista da modernidade. Lyo-
tard desenvolve a crítica ao conceito iluminista de razão, questionan-
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do seu caráter universal e sua interpretação da história como even-
tos organizados e de sentido emancipatório. (GOERGEN, 2001, p.
32-33) Lyotard entende que o sentido emancipatório social  sofreu
grande revez nos últimos 50 anos do século XX. Tomando como re-
ferência o massacre judeu em Auschwitz, os desdobramentos do sta-
linismo na União Soviética as lutas de 1968 e as constantes catástro-
fes  manifestas  pelo  modo  de  produção  capitalista,  afirma  que  os
“grandes relatos que buscam sua legitimação na estrutura metafísica
do curso histórico perderam a sua credibilidade. (GOERGEN, 2001,
p.31) 

Dado à dinâmica social e a própria existência conflituosa do
ser social,  nos parece salutar a interpretação da sociedade movida
pela centralidade da histórica. A história é uma construção humana
passível de ser superada apenas com o fim da própria humanidade.
Ao fazer essa afirmação, não só negamos os princípios pós-modernis-
tas apresentados anteriormente, bem como os princípios modernis-
tas expressos no positivismo defensor que o conhecimento só é pos-
sível quando verificado nos princípios da causa e do efeito presente
nas fronteiras dos fatos sociais. As análises comparativas baseadas em
tipos ideais do passado,  cujos princípios visam apenas  compreender  as
ações humanas no presente. As dimensões empiristas defensoras das
bases do conhecimento não estão na razão ou no pensamento, mas
sim na experiência.  “Da mesma forma, as  dimensões funcionalistas
voltadas à adaptação e o ajuste como prerrogativas para a manuten-
ção de um sistema social, bem como as estruturalistas baseadas em
princípios aos quais a estrutura não tem história.” (GAMBOA, 2006,
p. 30-34)

Ianni (1987) realiza um debate epistemológico voltado a inter-
pretar a centralidade da categoria história no pensamento de Marx.
Seu entendimento é que a própria concepção histórica marxiana foge
da unilinearidade, do evolucionismo e da cronologia mecanicista. A
historicidade utilizada como categoria para a interpretação e crítica
do capitalismo se dá pela existência dos antagonismos e contradições
próprias  desse  modo produtivo.  A dinâmica  da  luta  de  classes  às
quais o avanço de uma impacta no retrocesso da outra proporcionam
um espetáculo ao qual a história caminha em velocidade distinta de-
pendendo da agudização dos conflitos sociais no período histórico
em que se vive. Essa é uma constatação que justifica as análises de
Marx à qual a sociedade é composta por “tempos dramáticos e tem-
pos épicos.” (IANNI, 1987, 40)  
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A humanidade não é expectadora inerte do palco das relações
sociais, aplaudindo-as com o levantar das “placas de motivação”, es-
condida passivamente na condição de existir em lugares obscuros na
plateia, como abstrações de si própria. A humanidade atua como ser
social que transforma, questiona e constrói a sua história, dando sen-
tido e significado a sua existência. Ela não é apenas agente determina-
do, mas sim determinante de ações elaboradas a partir das suas per-
cepções e concepções de classe social, convertendo em atitudes e
princípios voltados à prática revolucionária transformadora da reali-
dade percebida em sua totalidade. 

Kosic (1976, p.49) afirma que a dialética não pode entender a
totalidade como um todo já feito e formalizado que determina as par-
tes. À própria determinação de totalidade pertencem a gênese e o
desenvolvimento da totalidade. Ela não é um todo já pronto rechea-
do com conteúdo, com as qualidades das partes ou mesmo com suas
múltiplas relações, a própria totalidade se concretiza e esta concreti-
zação não é apenas construção de conteúdo, mas também criação do
todo. A sua criação como estrutura significativa é, portanto, ao mes-
mo tempo, um processo no qual se constrói realmente o conteúdo
objetivo e o significado de todos os seus fatores e partes. A totalida-
de enquanto processo em construção tem como pressuposto a mar-
cha da história e das relações sociais que são produzidas.

  
A dinâmica do tempo e o ser social 

A concepção de tempo na história é múltipla, complexa e anta-
gônica.  Essas  concepções se articulam e dão sentido às  diferentes
ações humanas percebidas através do movimento da história. Em ou-
tras palavras, a história da educação possui recortes temporais espe-
cíficos, da mesma forma como a história da economia, da sociologia,
etc., manifestos em suas formas e mediações. Necessariamente um
não corresponde ao outro, mas se tocam e se transformam como
desdobramentos de ações humanas e percepções do mundo, formas
de interpretá-lo e, principalmente, transformá-lo. 

Apesar desses diferentes recortes percebíveis na totalidade de
uma  sociedade,  colocam-se  questões  que  fazem referência  em se
conceber as proximidades, limites e distanciamentos entre o passado
e o presente. A dialética entre o presente e o passado apresenta no-
tórias contribuições para as análises sobre a sociedade, possibilitando
a recuperação das perspectivas sobre o futuro como resultado das
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utopias e aspirações presentes na cosmovisão ontológica de quem as
produz. O presente tem um papel fundamental na história e a história
no presente, pois na marcha da história, a humanidade ao interrogá-la
e  desvendá-la busca sentido e significado à  sua própria  existência,
apontando caminhos e alternativas para o futuro. 

As noções de espaço e tempo ganham relevância quando re-
metidas aos impactos das revoluções tecnológicas. Este fundamento
propiciou a David Harvey desenvolver uma sólida tese expressa na
compressão entre o espaço e o tempo, utilizando como exemplo a
produção  cinematográfica  referenciada  no  filme  “Blade  Runner”
como instrumento para debater a existência de uma condição pós-
moderna e não a pós-modernidade em si na sociedade.  

No filme Blade Runner (1982), dirigido por Ridley Scott,15 é
imageticamente denso o início da película num cenário futurista da
Los Angeles no ano 2019, tendo ao fundo, como uma personagem
fundamental,  a  trilha  sonora  de  Vangelis.  Esse  filme foi  objeto  de
análise de David Harvey em “Condição Pós-Moderna” demonstrando
os impactos de uma sociedade caótica existente no futuro acompa-
nhada de sólidos avanços tecnológicos.16

A figura do simulacro do humano é muito refinada no filme.
Ele é produzido socialmente por meio de alta tecnologia, desta forma
refinada por demanda da própria forma de reprodução social mostra-
da no livro e com estética impecável no filme. A primeira década dos
anos 2000 parece mostrar uma realidade muito parecida com os fil-
mes de ficção da década de 1980. Historicamente, trata-se de um ins-
tante. Contudo possível em razão da intensa compressão do espaço
e do tempo para alargada forma de reprodução do capital. Destaca-
se que a busca da sociabilidade atual em geral, mas especificamente na
universidade, nos faz algo parecido com um simulacro do ser humano

15A história de Blade Runner se refere a um pequeno grupo de seres humanos genetica-
mente produzidos, chamados “replicantes”, que voltam para enfrentar seus criadores. O
filme é situado na Los Angeles do ano 2019 e gira em torno da investigação do “especialis -
ta” Deckard, destinada a descobrir a presença dos replicantes e eliminá-las ou “retirá-las
de circulação” (como diz o filme) como um sério perigo para a ordem social. Os replican-
tes foram criados com o propósito específico de trabalhar em tarefas altamente especiali -
zadas em ambientes particularmente difíceis nas fronteiras da exploração espacial. Eles são
dotados de forças, de inteligência e de poderes que estão no limite, ou até além deles, dos
seres humanos comuns.
16 Os parágrafos a seguir foram publicados originalmente em um artigo científico denomi-
nado “O tempo, o trabalho e o ser social professor pesquisador” de autoria de Carlos Lu-
cena e  João dos Reis Silva Junior, publicado na Revista Educação e Filosofia, Uberlândia, v.
28, n. 55, p. 445-472, jan./jun. 2014. ISSN 0102-6801
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em nosso trabalho organizado de fora da instituição, em prática hete-
rônoma de gestão, que nos impõe normas e ritmos de trabalho se-
melhantes aqueles a que somente um robô cibernético poderia fazer
como no filme de Ridley Scott. Igualmente chama a atenção a busca
mortal dos replicantes pelas respostas que são feitas pela humanidade
desde há muito. A filosofia grega nos traz filósofos que buscaram res-
ponder a elas. No final todos queremos saber o sentido de nossas vi-
das em meio a um trabalho com o qual, de forma predominante, não
nos reconhecemos e sofremos por isso, o que nos impele à busca da
superação deste estranhamento de nós mesmos.17

É notável a intensidade dos debates que se desenvolvem em
seu interior. Ali são apresentados debates sobre a vida, a existência
em condições precárias acompanhada de sólido avanço tecnológico.18

O filme tem forte apelo filosófico. O diálogo acima demonstra matri-
zes epistemológicas inspiradas pelo pensamento de Rousseau, especi-
almente quando, na obra “Emílio ou da Educação”, discerne sobre a
vida e a morte ao afirmar que, por maiores precauções que o homem
tome, ele terá, contudo, que morrer. A vida consiste em ações con-
cretas que dão sentido à existência humana. O homem que mais vive

17[Os replicantes] também têm sentimentos; somente assim, ao que parece, podem adap-
tar-se à dificuldade de, em suas tarefas, fazer julgamentos que correspondam aos requisi-
tos humanos. Porém, temendo que eles possam em algum momento representar uma
ameaça à ordem estabelecida, seus fabricantes lhes deram um tempo de vida de apenas
quatro anos; quando escapam ao controle durante esses quatro anos, é preciso “retirá-
los”. Mas fazer isso é tão perigoso quanto difícil, justamente por causa de sua capacidade
superior. Deve-se observar que os replicantes não são meras imitações, mas reproduções
totalmente autênticas, indistinguíveis em quase todos os aspectos dos seres humanos. São
antes simulacros do que robôs. Foram projetados como a forma última cibernética: força
de trabalho de curto prazo, de alta capacidade produtiva e grande flexibilidade (um exem-
plo perfeito de um trabalhador que possua todas as qualidades necessárias à adaptação a
condições de acumulação flexível). Mas, como todos os trabalhadores diante da ameaça de
uma vida de trabalho encurtada, os replicantes não aceitam felizes as restrições do seu
curto tempo de vida. Seu propósito ao procurar os fabricantes é tentar encontrar meios
de prolongar sua vida, infiltrando-se no coração do aparelho produtivo que os fez e, ali,
persuadindo ou forçando os seus criadores a reprogramarem sua estrutura genética. […]
Revoltados com suas condições de “trabalho escravo” (como Roy, o líder, o denomina) e
buscando prolongar seu tempo de vida, quatro replicantes chegam a Los Angeles, lutando
e matando, cidade em que o “blade runner” Deckard, um especialista em métodos de de-
tecção e retirada de replicantes que escapam, é convocado a tratar deles (Harvey, 1989, p.
277-278)
18Harvey (1989) recupera o debate entre os humanos e os replicantes: Seu projetista, Ty -
rell (chefe de um vasto império corporativo com esse mesmo nome), diz a Roy, o líder
dos replicantes, que termina por penetrar no centro de tudo, que os replicantes têm uma
recompensa mais do que adequada para a brevidade de sua vida – afinal vivem com a mais
incrível intensidade. “Aproveite”, diz Tyrell, “uma chama que queima com dupla intensida -
de vive a metade do tempo […]” (Harvey, 1989, p. 277-278).
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não é aquele que conta maior número de anos e sim o que mais sen-
te a vida.

Harvey (1989) reflete sobre a existência dos “Replicantes” de-
monstrando que eles existem e se movem em um espaço com uma
fluidez responsável por um grande arcabouço de experiências vividas
em curto tempo. Sua existência é equivalente a diferentes aspectos
de tempo e ao espaço das comunicações globais instantâneas. O filme
aponta uma Los Angeles caótica, com paisagem decrépita de desin-
dustrialização e decadência pós-industrial,  lixo, chuva ácida, infraes-
trutura em estado de desintegração, que torna suaves os caldeirões e
as  pontes  destroçadas  da  Nova  Iorque  contemporânea.  Brigas  de
punks e catadores de lixo no meio da rua são exemplos de desagre-
gação social.19 

Apesar do impacto emocional causado por esse início cinema-
tográfico que arrebata um ser humano sensível, chama a atenção ou-
tra personagem igualmente intensa da obra: o modo de vida ali pro-
duzido pelo diretor. Este pressuposto, tão forte e central em um fil-
me com cenário futurista, nos remete às reflexões de Marx e Engels
sobre as mediações entre história, ciência, tecnologia e existência hu-
mana.  Materializam-se processos sociais expressos de relações his-
tóricas construídas no passado. Os movimentos ali apresentados não

19O caos de signos, de mensagens e significações concorrentes, sugere, no nível da rua,
uma condição de fragmentação e incerteza que acentua muitas das facetas da estética pós-
moderna […] O caos é tolerado, justamente porque parece pouco ameaçador para o
controle geral. Há por toda parte imagens de destruição criativa. Elas estão mais forte-
mente presentes, com efeito, na figura dos próprios replicantes, criados com poderes ma-
ravilhosos só para serem destruídos prematuramente e com certeza “retirados” caso se
envolvam de fato com seus próprios sentimentos e tentem desenvolver suas próprias ca-
pacidades à sua maneira. […] Procurar replicantes depende de certa técnica de interroga-
tório, que se baseia no fato de eles não terem uma história real; afinal, eles foram criados
geneticamente como adultos crescidos, faltando-lhes a experiência de socialização humana
[…] A questão-chave que expõe um dos replicantes, Leon, é: “Fale-me de seus sentimen-
tos com relação a sua mãe”. Ele responde: “Deixe-me falar sobre a minha mãe” e atira em
quem faz a pergunta. Mas, antes de morrer, Roy conta parte dos prodigiosos eventos de
que participou e das coisas que viu. Ele verbaliza sua raiva por sua condição de cativeiro e
a perda que permite que toda a sua incrível intensidade de experiência seja “levada pelo
tempo como lágrimas na chuva”. Deckard reconhece o poder dessas aspirações; os repli-
cantes, reflete ele, são bem iguais à maioria de nós. “Eles querem simplesmente saber de
onde vêm, para onde vão e quanto tempo têm”. Blade Runner é uma parábola de ficção ci-
entífica em que temas pós-modernos situados num contexto de acumulação flexível e de
compressão do tempo-espaço, são explorados com todo o poder de imaginação que o ci-
nema pode mobilizar. O conflito ocorre entre pessoas que vivem em escalas de tempo
distintas e que, como resultado, veem e vivem o mundo de maneira bem diferente. Os re-
plicantes não têm história real, mas talvez possam fabricar uma; a história foi, para todos,
reduzida à prova da fotografia (Harvey, 1989, p. 278-281).



42| Imprensa, gêneros discursivos e o tempo capitalista

implicam em uma negação total do passado. Eles são a síntese das
contradições  expressas  no passado.  Neste  processo contraditório,
reproduzem a si mesmos e a toda espécie humana e suas contradi-
ções. A contribuição de Marx nos parece essencial: a anatomia do
homem é a chave para a compreensão da anatomia do macaco.

No filme há transeuntes aparentemente ausentes do que se
passa a sua volta, trajando figurinos ecléticos ou sincréticos, mas que
indicam uma unidade de grupos, podendo-se até inferir que são mem-
bros de tribos urbanas diferenciadas. Andam de forma frenética em
meio à multidão como a buscar o dia de amanhã e depois de amanhã
sem um propósito. Santo Agostinho no Livro XI de Confissões aponta
o presente como motivador das análises do passado e as abstrações
sobre o futuro. O futuro é trazido para o presente por meio das
ações humanas de realização de suas expectativas para com a vida, de
onde ela está. (BRUNI, 2007).20 Agostinho indica a questão central do
tempo e da existência. Todo ser humano em qualquer estágio da es-
pécie humana sempre viveu, e enquanto a espécie existir, sempre vi-
verá no presente. Aqui e Agora. 

Todo ser social parece ser a síntese dialética do passado que
carrega e a potência de seu devir em contexto histórico presente, em
que tempos históricos diferentes se sobrepõem a produzir a cultura
daquele presente. Cultura que na prática social cotidiana é apropriada
e objetivada, reproduzindo cada ser social e a própria espécie huma-
na aqui e agora. A existência da humanidade no presente e suas prer-
rogativas, utopias, sonhos e desejos aponta o desafio da percepção de
um conceito de tempo como uma construção cultural de base mate-
rialista. Essa concepção é fundamental na obra de Ridley Scott. É nes-

20Se existem coisas futuras e passadas, quero saber onde elas estão. Se ainda não posso
compreender, sei, todavia que em qualquer parte onde estiverem, aí não são futuras nem
pretéritas, mas presentes. Pois se também aí são futuras, ainda lá não estão; e se nesse lu -
gar são pretéritas, já lá não estão. Por conseguinte, em qualquer parte onde estiverem,
quaisquer que elas sejam, não podem existir senão no presente. Ainda que narrem os
acontecimentos verídicos já passados, a memória relata não os acontecimentos que já de-
correram, mas sim as palavras concebidas pelas imagens daqueles fatos os quais, ao passa-
rem pelos sentidos, gravam no espírito uma espécie de vestígios. […] Quando compreen-
demos e começamos a realizar o que premeditamos, então nossa ação existirá, porque já
não é futura, mas presente. De qualquer modo que suceda esse pressentimento oculto
das coisas futuras, não podemos ver senão o que tem de existência. Ora, o que já não
existe não é o futuro, mas presente. […] “O que agora claramente transparece é que nem há
tempos futuros nem pretéritos. É impróprio afirmar que os tempos são três: pretérito, presente e
futuro. Mas talvez fosse próprio dizer que os tempos são três: presente das coisas passadas, pre -
sente das presentes, presente das futuras.” (AGOSTINHO, 1973, p.246-8 in BRUNI, 2007, p.
13) (Grifos nossos)
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se sentido que o filme demonstra uma cidade noturna, preta, repleta
de diferentes luzes neons e chuva intensa, induzindo-nos a muitos sig-
nificados e signos, que nos atrapalham a compreensão da organização
social, urbana, dos espaços, do tempo dos processos de reprodução
social naquele momento histórico produzido pela ficção. Ficamos es-
táticos diante de tanta heterogeneidade, fragmentação e uma beleza
artificial perfeita, provavelmente o que nos impede alcançar a com-
preensão imediata dos fenômenos que vemos, por meio do estabele-
cimento dos nexos existentes entre eles. Perplexos, apenas admira-
mos a ausência aparente da dimensão humana e, por conseguinte, da
racionalidade dos processos de reprodução social. 

A existência da humanidade no presente e suas prerrogativas,
utopias, sonhos e desejos aponta o desafio da percepção de um con-
ceito de tempo como uma construção cultural de base materialista.
Essa concepção é fundamental na obra de Ridley Scott. É nesse senti-
do que o filme demonstra uma cidade noturna, preta, repleta de dife-
rentes luzes neons e chuva intensa, induzindo-nos a muitos significa-
dos e signos, que nos atrapalham a compreensão da organização soci-
al, urbana, dos espaços, do tempo dos processos de reprodução soci-
al naquele momento histórico produzido pela ficção. Ficamos estáti-
cos diante de tanta heterogeneidade, fragmentação e uma beleza arti-
ficial perfeita, provavelmente o que nos impede alcançar a compreen-
são imediata dos fenômenos que vemos, por meio do estabelecimen-
to dos nexos existentes entre eles. Perplexos, apenas admiramos a
ausência aparente da dimensão humana e, por conseguinte, da racio-
nalidade dos processos de reprodução social.

A heterogeneidade, a fragmentação, o tempo frenético do co-
tidiano impedem em geral a consciência dos tempos que o ser huma-
no incorpora e objetiva, e produz a si e a própria espécie. A ausência
desta autoconsciência da incorporação dos diferentes tempos coexis-
tentes – a cultura – produz um estranhamento do que o ser humano
faz, do mundo em que vive – uma epifania para ele – e, especialmen-
te, estranha a si mesmo e sofre diante do sentido que não alcança nas
suas atividades humanas. 

Na película é monumental  a passagem em que os androides
buscam o criador no alto de um edifício de incontáveis andares futu-
ristas. Os pressupostos metafísicos se confundem com o científico,
apresentando inspiração platônica defensora de que o conhecimento
está no homem e, ao mesmo tempo, além dele. Seria o “mundo vir-
tual” um espaço do real, questionam-se nos debates filosóficos e as



44| Imprensa, gêneros discursivos e o tempo capitalista

personagens do filme. O mundo virtual, expressão do trabalho do hu-
mano, não se constituiria em uma expressão da natureza transforma-
da pela ação humana manifesta em sentidos e significações? O debate
sobre o mundo virtual  não se explicaria como desdobramento do
trabalho em sua dimensão concreta e abstrata? 

Mas, no mundo da ciência, materializa-se a separação entre o
saber e o fazer. Em meio aos transeuntes existentes em um mundo
vazio e sem sentido preenchido por visões e projetos de sociedade
que não são os seus existe uma sociedade manifesta por projetos so-
ciais expressos pela mundialização do capital  com envergadura até
então desconhecida do outro lado da tela. Um processo em que, ao
se acelerar a velocidade reprodutiva do capital, concomitantemente
se comprime o tempo na sociedade capitalista.

Estes são fundamentos responsáveis pela problematização do
sentido da vida dos personagens apresentados em “Blade Runner”.
Intrigados, passamos a observar o “modus vivendi” daqueles que ali
parecem sobreviver. A construção que fazemos no âmbito de nossa
consciência, que já sofreu o impacto do filme, resulta de nossa obser-
vação e percepção das cenas. Os nexos estabelecidos por esta via
tornam-se construção mecânica limitada pela aparência e pelo imedia-
to, pois observamos os seres humanos tão somente no que fazem
para conseguirem o que desejam para sobreviver naquele contexto,
num presente eternizado, isto é, num presente que não condensa em
si o passado e parece não se pôr como potência do devir. A cena é
bela e aterradora, pois seres humanos como nós ignoram os seme-
lhantes à sua volta e parecem adaptados ao ambiente. O processo de
conhecimento ali produzido nas práticas sociais não alcança um hori-
zonte além do fenômeno. A verdade é a utilidade para cada um. Em
meio à barbárie são individualistas e impassíveis diante do que se lhes
apresenta. A vida não vale. O humano resiste apenas e desaparece da
condição de sujeito dos que ali lutam contra si. 

Estas reflexões ganham ênfase com a problematização do sen-
tido do trabalho e, consequentemente, a construção do tempo na so-
ciedade capitalista. Marx contribui com essa discussão problematizan-
do, através da história, a subdivisão do tempo de trabalho em tempo
de trabalho necessário e excedente. Nas formações sociais anterio-
res ao capitalismo, o trabalho excedente se relacionava às necessida-
des de vida humana, havendo, com isso, a predominância do valor de
uso da produção como desdobramento das relações da humanidade
com a natureza. Com a produção capitalista essa relação toma novos
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contornos. O trabalho excedente e o trabalho necessário são enten-
didos como um processo único na constituição e desdobramento da
jornada de trabalho. Esta afirmação é fundamental para a problemati-
zação da relação entre o tempo e a constituição da teoria do valor
capital.  A jornada de trabalho materializa o tempo de trabalho ao
qual se produz o valor excedente que vai além do salário do trabalha-
dor, condição fundamental para a problematização do sentido do tra-
balho excedente. O interesse do empresariado no aumento da jorna-
da de trabalho se explica pela busca contínua do aumento do traba-
lho excedente, pois são nas suas fronteiras que ocorrem os proces-
sos de valorização do capital. Não nos esqueçamos da contribuição
marxiana  defensora  da  constituição  do  valor  de  uma  mercadoria
como desdobramento da medida do tempo responsável pela consti-
tuição do trabalho constituinte dessa mesma mercadoria. Estas afir-
mações são fundamentais para a problematização do sentido do tem-
po na sociedade capitalista. O tempo social inerente à sociedade capi-
talista não garante a emancipação humana, ao contrário, é desdobra-
mento de um processo estranhado do trabalho. O controle do tem-
po socialmente útil elaborado a partir de uma lógica do trabalho para
além dos processos de valorização do trabalho se apresenta como
um grande desafio para a humanidade.

O futuro da humanidade entra em discussão. O evolucionismo
mecanicista é negado por um futuro demonstrado como presente. O
“admirável mundo novo” de conquistas humanas inevitáveis é negado
e criticado. Se por um lado, pela ciência, mistérios da natureza são
desvendados, por outro, todos os benefícios dessas conquistas não se
materializam no conjunto da sociedade. A humanidade avança tecno-
logicamente, mas não socialmente. Por que estes tempos diferentes?
Isso nos remete a uma discussão implacável no âmbito das ciências
humanas, cuja pergunta parece ser simples, mas a resposta não o é:
as possibilidades e limites da problematização e potencialização do
desenvolvimento de uma sociedade através da história.

Procurando encontrar algum sentido no que nos choca e com-
preender esses seres e suas relações num nível mais profundo, veri-
fica-se que os processos de reprodução social das formas de sobrevi-
vência daqueles seres sociais são permeados quase que exclusivamen-
te pela utilidade comezinha.  O critério que orienta e preside suas
práticas, no imediato, é a utilidade para sua sobrevivência. Num pri-
meiro momento é difícil  apreender o que, de maneira mediada,  as
preside.
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Harvey (1982, p. 345), em seu livro Condição Pós-moderna,
escreve sobre o tempo e o espaço e sua base material, e para quem,
no medievo, “os mercadores […] ao construírem uma melhor medi-
da do tempo” para a organização dos negócios, realizaram uma “mo-
dificação  fundamental  […] na  realidade,  uma mudança  do próprio
tempo”,  produziram uma nova cultura.  Nela seus principais traços
podem ser simbolizados “[…] pelos negócios e sinos que chamavam
os  trabalhadores  para  trabalhar  e  os  mercadores  para  comerciar
[…]”. Harvey conclui seu argumento sobre o tempo afirmando que
as medidas do tempo e do calendário “produzidas pelas ordens mo-
násticas” foram incorporadas pela burguesia nascente para disciplinar
o trabalho explorado nas cidades medievais “em termos de uma dis-
ciplina de trabalho bem secular recém-descoberta”. 

Assim, “anunciavam a vitória de uma nova ordem cultural  e
econômica” e um novo tempo se sobrepunha ao tempo do medievo.
Processo que, segundo ele, atingiria afastados dos ritmos “naturais”
da vida agrária e divorciados das significações seu ápice na atualidade,
a que nominou Acumulação Flexível (HARVEY, 1982, p. 141), marca-
da, sobretudo, pela compressão do espaço e do tempo, comprimindo
a vida na sua estrutura cotidiana por meio de sua fragmentação, hete-
rogeneidade, impossibilidade de práticas mediadas e superficialidade
derivada das características  anteriores.  Na prática,  isso possibilitou
pôr a utilidade como critério de verdade e não a história. Aqui o pro-
cesso de reprodução social coloca o tempo contra si e provoca a in-
tensificação do estranhamento para o ser social. Mas o tempo é his-
tórico e uma construção cultural que por meio de nossa prática coti-
diana  incorporamos  e  reproduzimos  segundo  nossa  subjetividade
construída pelo conjunto de práticas sociais superpostas ao longo de
toda nossa história de vida. É por isso que estamos entre aqueles que
negam o entendimento do presente sem o passado e passado sem o
presente,  em outras  palavras:  o fim da história.  A história  é  uma
construção humana passível  de ser superada apenas com o fim da
própria humanidade. A problematização da história e, consequente-
mente, a constituição da complexidade do tempo em seu interior são
fundamentos para o entendimento essencial daquilo que a sociedade
é, manifesta em relações de poder, dominação e exploração do ho-
mem sobre o homem.
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IV
Fundamentos do modo de produção

capitalista

instauração processual do modo de produção capitalista
implicou em um revolucionar de todas as relações sociais
existentes na sociedade. Um conjunto de contradições se
materializou na sociedade às quais os avanços tecnológi-
cos coexistiram e foram negados com as formas precárias

de vida social que o acompanharam.
A

A consolidação  histórica  da  burguesia  colocou fundamentos
que permitem a recuperação de suas ações referentes à divisão do
trabalho e a produção científica. Marx em o “Livro Primeiro de O Capi-
tal”, capítulo XIII, apontou que a tecnologia manifestava uma atitude
ativa do homem para com o seu meio natural, a vitória da humanida-
de sobre a natureza. Esse processo significava a produção da sua vida
e, por conseguinte, das suas condições sociais de vida e das represen-
tações espirituais que delas derivam.  Marx afirma em os “Grundisse”
que todas as mercadorias resultantes da natureza são frutos da indús-
tria humana, “da matéria natural, transformada em instrumentos da
vontade e da atividade humana sobre a natureza. São instrumentos
do cérebro humano, criados pela mão do homem, órgãos materializa-
dos do saber.” (MARX, 1980, p. 52)

É como fruto dessas reflexões que, em trabalho conjunto com
Engels  em o “Manifesto  Comunista”,  analisa  as  contradições que se
manifestam pelo avanço tecnológico por um lado, acompanhado pela
intensa degradação social por outro. Os mesmos afirmam que o perí-
odo manufatureiro consolidou a divisão social dos ramos das ativida-
des,  atacando  os  trabalhadores  nas  próprias  raízes  de  suas  vidas.
“Subdividir um homem, é executá-lo se mereceu uma sentença de



48| Imprensa, gêneros discursivos e o tempo capitalista

morte, mas é assassiná-lo, se não o merece. A divisão do trabalho é o
assassínio de um povo” (MARX e ENGELS, 1978, p. 202-203).

As preocupações de Marx e Engels em termos da divisão do
trabalho e produção científica no século XIX não foram superadas no
século XX. Isso se confirma nas reflexões de Einstein sobre os des-
dobramentos da ciência, a tecnologia  e os resultados da sua produ-
ção relacionadas aos interesses da reprodução do capital na socieda-
de capitalista no século XX e início do XXI. Em contradição à sua no-
tória contribuição no desenvolvimento e construção da bomba atô-
mica, revela uma dimensão pacifista em seus discursos e posturas po-
líticas. Assim, afirma que “[…] em razão do risco de Hitler ser o pri-
meiro a possuir a bomba, assinei uma carta ao presidente que foi re-
digida por Szilárd.  Se eu soubesse que aquele medo era injustificado,
eu, assim como Szilárd, jamais teria participado da abertura desta cai-
xa de Pandora. Pois minha desconfiança em relação aos governos não
se limitava ao da Alemanha. (EINSTEIN apud MÉSZÁROS, 2004, p.
276-283)

Em conferência à favor do desarmamento proferida em 1932,
nos alicerces da elaboração da 2ª Grande Guerra Mundial, Einstein
em “Como vejo o mundo” afirmou que nenhum acontecimento nos úl-
timos anos foi tão humilhante para os Estados civilizados do que o
fracasso de todas  as  conferências  voltadas  ao desarmamento.  “Os
politiqueiros ambiciosos e sem escrúpulos, por suas intrigas, são os
responsáveis por esse fracasso, mas também, por toda parte, em to-
dos os países, a indiferença e a covardia. Se não mudarmos, pesará
sobre nós a responsabilidade do aniquilamento da soberba herança
de nossos antepassados.” (EINSTEIN, 1981, p. 80-81)

Eric Hobsbawm, preocupado com questões relativas à história
da humanidade manifestas nos trabalhos “A Era do Capital”, “A Era
dos  Impérios”,  “A Era  dos  Extremos”,  “Nações  e  Nacionalismo”,
“Pessoas Extraordinárias”, “Globalização, Democracia e Terrorismo”,
“História do Marxismo”, “Estratégias Para Uma Esquerda Racional”,
etc., apresenta reflexões voltadas não só para o passado, mas sim com
a busca do sentido do presente. Em uma postura crítica com relação
aos rumos do capitalismo monopolista nas últimas décadas, recupera
a história da humanidade como pressuposto para a problematização
das contradições existentes nos perversos processos sociais do pre-
sente. Com efeito, o mesmo discute o trabalho, as dimensões das
guerras do século XX, as estruturas de poder norte-americanas, o
FMI, a intervenção militar na América Latina, etc. Para ele a revolução
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industrial  se transformou em um processo globalizado e heterogê-
neo. A continuidade das revoluções industriais fomentadas pelas su-
cessivas  revoluções  tecnológicas  afetaram  a  sociedade  como  um
todo, redefinindo a suas formas de viver. A aceleração do tempo na
sociedade capitalista acaba por afetar os transportes,  as comunica-
ções, a produção biológica e agrícola.  “Isto pode, no tempo devido,
afetar igualmente a produção industrial. Eu diria que a maior conse-
qüência destes dois fatos é produzir uma grande mudança na distri-
buição internacional de atividades econômicas” (HOBSBAWM, 2004,
s.p.) 

Com referência  aos  conflitos  mundiais  e  suas  contradições
crescentes manifestas em uma sociedade globalizada, Hobsbawm ree-
dita as preocupações de Einstein quanto às guerras e a corrida arma-
mentista. Em concepção teórica distinta ao ecletismo de Einstein, de-
fensor de concepções históricas e dialéticas, aponta a dimensão po-
lítica da atuação dos Estados Unidos para com o resto do planeta, de-
monstrando preocupações para com o futuro das relações internaci-
onais e suas perspectivas.

A guerra é muito provável. Acredito que haverá um
período de grande instabilidade, sobretudo porque
os americanos acreditam que podem travar guerras
agressivas em qualquer parte do mundo que serão
ganhas por eles em qualquer circunstância. Não se-
rão guerras mundiais, como as do século XX, a não
ser que os americanos decidam ter um grande con-
flito com os chineses, que é a única guerra possível
ao estilo antigo. Mas isso não significa que o mundo
estará em paz ou que será um mundo sem grande
violência e guerras. A instabilidade da economia é
hoje,  provavelmente,  mais  séria  do que precisaria
ser, porque os governos sob a influência dos Esta-
dos Unidos e do FMI decidiram, de forma delibera-
da, enfraquecer as instituições políticas para contro-
lar  a  instabilidade  financeira  internacional.  […]  A
verdadeira força da hegemonia americana na Améri-
ca Latina era mais econômica do que política. Por
exemplo,  a  intervenção militar  na  América  Latina
esteve confinada a países pequenos, e não ocorreu
na América do Sul. (HOBSBAWM, 2002, s.p.)

As preocupações relativas a questões sociais não se restrin-
gem apenas ao cenário europeu e dos Estados Unidos. Ocorreu uma
notável  contribuição  de  intelectuais  brasileiros  que desenvolveram
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estudos no Brasil que hoje são referência para a recuperação e pro-
blematização das aspirações das gerações passadas sobre o futuro na-
cional. Álvaro Vieira Pinto21, tomando como referência a divisão in-
ternacional do trabalho e a circulação de tecnologias, problematizou
a subordinação dos países periféricos aos países centrais em termos
de desenvolvimento  econômico  e  social  após  do  final  da  Segunda
Grande  Guerra  Mundial.  Octávio  Ianni  debateu  a  globalização  en-
quanto um processo humano fruto do movimento e das condições
históricas que a sociedade colocou para ela mesma. Florestan Fernan-
des dissertou sobre as relações indígenas, raciais, a abolição e a es-
cravatura,  educação e sociedade, folclore e cultura, revolução bur-
guesa, revolução socialista, migrações internas, partidos políticos, en-
tre outros. Francisco Weffort analisou a política, as classes dominan-
tes e o populismo no Brasil. Gilberto Freyre desenvolveu estudos so-
bre a formação e os desdobramentos da sociedade patriarcal brasilei-
ra e a miscigenação de sua população. Darcy Ribeiro22 ofereceu con-
siderável contribuição sobre a antropologia da sociedade brasileira.

Os exemplos citados anteriormente fazem referência a diferen-
tes períodos da história,  demonstrando utopias,  preocupações,  de-
núncias, resistências, apontam relações entre o passado e o presente
manifesto em expectativas para o futuro. Os estudos realizados no
presente que, com a marcha da história se encontram no passado,
são poderosas ferramentas para a problematização da história da hu-
manidade, um movimento contínuo, pois as preocupações do passado
ainda não foram superadas. Os estudos sobre a sociedade atual po-
dem trazer subsídios para a problematização da nossa geração no fu-
turo, uma sociedade orientada pelos princípios da terceira revolução
tecnológica, com consideráveis avanços e descobertas científicas, mas
com dificuldades em inserir parcelas significativas da humanidade aos
resultados das suas conquistas.

Essa afirmação requer aprofundamento.  Partimos do princípio
que a ciência, um constructo humano da humanidade para a humani-

21 Vieira Pinto atuou principalmente no Rio de Janeiro, na antiga Faculdade Nacional de Fi-
losofia (FNFi) e no Instituto Superior de Estudos Brasileiros (ISEB), fundado em 1956 e fe-
chado em 1964, após o golpe militar. Foi também pesquisador visitante do Centro Latino-
americano de Demografia, do Chile.
22 Em discurso na Universidade de Sorbonne, na França, Darcy Ribeiro afirmou que “Sou
um homem de causas. Vivi sempre pregando, lutando, como um cruzado, pelas causas que
comovem. Elas são muitas, demais: a salvação dos índios, a escolarização das crianças, a
reforma agrária, o socialismo em liberdade, a universidade necessária. Na verdade somei
mais fracassos do que vitórias em minhas lutas, mas isso não importa. Horrível seria ter fi-
cado ao lado dos que venceram nessas batalhas”.  
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dade, ao assumir uma dimensão privada, apresenta seus resultados de
forma sobrenatural e contraditória. Seus resultados se tornam estra-
nhos à maioria dos seres humanos dificultando a socialização do seu
objetivo último: “o desvendar dos segredos da natureza e do universo, a
busca do significado da origem e da existência humana”.

O capitalismo não inventou a ciência, até porque a mesma é
tão antiga quanto a humanidade, mas inventou formas de explorá-la,
subjugando seus resultados aos seus interesses. Esse movimento con-
solidou uma contradição em que a liberdade criativa se contradiz aos
interesses de reprodução do capital.  Os resultados da produção e
seu uso social irrestrito se transformaram em grandes desafios para a
humanidade. Uma problematização além das concepções pessimistas
da racionalidade frankfurtiana,  ou mesmo da denúncia das amarras
burocráticas propostas pelos princípios da sociologia do conhecimen-
to. A saída para a humanidade não consiste na simples negação da
ciência por ela mesma: agir no intuito de “apagar as luzes do mundo”
e decretar a volta ao “fundo das cavernas” ou ao “topo das árvores”.
O fundo da caverna só possibilita ver o mundo através das represen-
tações daquilo que ele é, e, no topo das árvores, apesar da esplêndida
visão que o céu estrelado proporciona, as próprias estrelas não estão
onde o olho humano imagina que estejam: seu brilho e sua beleza são
ilusões que possibilitam os homens adorarem algo que talvez nem
mais exista a séculos. 

É nesse sentido que a problematização da ciência e seus resul-
tados é fundamental  para  uma análise da sociedade capitalista.  Os
crescentes movimentos das crises cíclicas, as estratégias dos homens
de negócios para recompor a acumulação e a resistência manifestada
através da luta de classes, por mais que a neguem e decretam a sua
morte, insiste em intervir nas mediações da marcha da história, afe-
tam diretamente a ciência, interferindo nos seus resultados e questio-
nando a sua neutralidade.

Mészáros (2004, p. 284) em “O poder da ideologia” afirma que
o controle da ciência pelo Estado cresceu ao tal ponto que não se
compara com os estágios passados do desenvolvimento histórico. A
própria liberdade dos cientistas entrou em discussão. Os cientistas
humanos têm mais liberdade inventiva do que os cientistas naturais.
Os primeiros podem escrever livros críticos à ordem estabelecida
mesmo que encontrem dificuldades de financiamento em agências de
fomento de pesquisa. Os cientistas naturais perdem as condições ins-
trumentais e institucionais de trabalho, se ousarem criticar a ameaça
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à sobrevivência da humanidade, especialmente quando desafiam os in-
teresses da pesquisa destrutiva militar.

Mesmo o crescimento e socialização das tecnologias produzidas
são passíveis de críticas. Deve-se levar em conta que três bilhões de
pessoas nunca fizeram ou receberam uma ligação telefônica. No Afe-
ganistão, apenas cinco a cada mil pessoas têm acesso a um telefone.
As próprias tecnologias que circulam o planeta não são homogêneas
e de última geração. Os países de terceiro mundo têm acesso a tec-
nologias obsoletas,  ou semi-obsoletas,  já abandonadas pelas nações
que possuem uma posição predominante na divisão internacional do
trabalho no planeta (BORON, 2002, p. 48-58). Esse movimento se
explica através de um processo complexo, dialético e contraditório
entre a produção e a circulação das mercadorias. 

Para Mészáros o capitalismo possui uma incapacidade de estabe-
lecer limites a sua própria produção. Dialogando com a Lei de Ten-
dência à superprodução de mercadorias  apresentada por Marx no
“Livro III de O capital”, defende que o capital tem dificuldade em es-
tabelecer as diferenças entre consumo produtivo e improdutivo.  É
nesse sentido que se desenvolve o império do valor de troca sobre o
valor de uso. Uma mercadoria num extremo da escala pode estar
constantemente  em uso,  ou dependendo das  circunstâncias,  nunca
ser usada, sem perder com isso sua utilidade no que diz respeito à
expansão e reprodução do capital. Isso tem sérios desdobramentos
em termos do atendimento das necessidades humanas. Uma vez que
os meios de produção são convertidos aos interesses do capital, os
mesmos, caso os imperativos do capital assim determinem, têm que
se opor às próprias necessidades humanas. Assim, em alguns casos, li-
nhas de pesquisa e invenções que melhorariam a vida das pessoas são
arquivadas, ou inteiramente reprimidas desde que atente aos interes-
ses reprodutivos do capital. Mészáros (2002, p. 663–664) afirma que
esses princípios materializam a lógica da produção destrutiva baseada
no fetichismo e na alienação do homem pelo trabalho. O império dos
interesses  do capital  como determinantes da produção científica e
tecnológica proporcionam um movimento autoexpansivo do capital
que se contradiz aos interesses da própria humanidade. Tendo como
referência essa necessidade de expansão do capital  que se justifica
por um retorno lucrativo em sua totalidade, o capital desenvolve for-
mas que garantam a circulação e renovação de mercadorias. É assim
que quando uma mercadoria nasce, é decretada sua morte em detri-
mento da criação de outras mercadorias.
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Todo esse processo se desenvolve em nome da inovação tec-
nológica, que toma uma dimensão sobrenatural, imutável e inquestio-
nável. A tese de redução da vida útil acompanhada dialeticamente ao
aumento da velocidade de circulação das mercadorias é fundamental
para a problematização de sérios problemas sociais que se materiali-
zam com o avanço do capitalismo. A mesma se articula a uma dimen-
são complexa que se refere à utilização ou não da força de trabalho
disponível. Mészáros afirma que o trabalho não é apenas um fator de
produção, mas também uma massa consumidora fundamental para a
reprodução do capital e a realização da mais-valia. Com efeito, se de-
senvolvem conflitos dentro do capitalismo, no qual um homem de
negócios aposta na elevação do poder de compra do trabalhador que
vende sua força de trabalho a outro homem de negócios como ga-
rantia do escoamento da sua produção e acúmulo do seu próprio ca-
pital. Porém, a taxa decrescente de utilização da força de trabalho,
que tem como base o desemprego estrutural, não muda apenas por
iniciativas conjunturais. 

Todo esse movimento materializa uma contradição na acumu-
lação do capital que se manifesta na necessidade crescente de consu-
midores em massa acompanhada da redução do trabalho vivo. Con-
forme afirmamos anteriormente, o desemprego assume uma dimen-
são de disfunção temporária, cuja base é tecnológica e as soluções
também se encontram nas fronteiras da tecnologia. A redução da ca-
pacidade de consumo relacionada ao crescente desemprego estrutu-
ral coloca, a princípio, sérios problemas em termos da potencialidade
acumulativa do capital. Porém, como esse processo não é mecânico,
mas sim dialético, iniciativas são construídas visando a superação des-
sa situação. É nesse sentido que se constroem estratégias para a cir-
culação de mercadorias tão bem problematizadas por Boron e Més-
záros. Em primeiro lugar, a redução da capacidade de consumo de
parcela dos trabalhadores expulsos do mercado de trabalho é substi-
tuída pelo aumento da velocidade daqueles que ainda podem consu-
mir. Esse é o sentido da tese de redução da vida útil das mercadorias,
acelerar a velocidade daqueles que ainda podem consumir, garantindo
a reprodução do capital investido na produção. Em segundo lugar, a
heterogeneidade das tecnologias que circulam pelo planeta. Tomando
como referência a dimensão internacional presente na circulação de
mercadorias,  a  divisão internacional  do trabalho garante um movi-
mento de utilização máxima das tecnologias que são produzidas, man-
tendo  a  velocidade  de  circulação  sobre  controle.  Com efeito,  ao
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mesmo tempo em que são criadas como novidades em países desen-
volvidos, o seu processo destrutivo não implica no seu desapareci-
mento, mas sim o envio dessas tecnologias para países subordinados
em termos de desenvolvimento tecnológico. A contradição entre a
produção e a destruição garante a subordinação de continentes para
continentes, de grupos transnacionais para Estados nacionais, etc.

A indústria armamentista é um exemplo dessa afirmação. Ela
pode ser problematizada tendo como referência a circulação de tec-
nologias obsoletas e sua essência destrutiva enquanto processo de
mediação do homem com a natureza. Com a queda do Leste Euro-
peu, os estoques de armamentos obsoletos, de países que o compu-
nham, foram vendidos para grupos de poder que implementaram lu-
tas internas pelo controle político de seus países no continente afri-
cano, entre outros. Essas armas foram vendidas também ao narco-
tráfico internacional que as utilizou como garantia de circulação de
suas mercadorias: a cocaína, o crack, a heroína, entre outras. As mesmas
proporcionaram a consolidação de um círculo vicioso da morte, que
tem início pela adoção de armas tanto contra a repressão do Estado,
como pela garantia da supremacia dos conflitos entre traficantes ri-
vais pelos pontos de venda e consumo, e se completa pelo provável
destino daqueles que a consomem e não conseguem se libertar: o óbi-
to. 

As dimensões da produção científica armamentista são preo-
cupantes, uma vez que atentam ao próprio futuro da humanidade. Em
conferência realizada na Anped (Associação Nacional de Pesquisa em
Educação) em 2004, José Dias Sobrinho relatou que dois dias de in-
vestimento dos EUA nas indústrias bélicas norte-americanas são sufi-
cientes para financiar toda a universidade pública da América Latina
durante um ano. Boron (2004, p. 144) afirma que os Estados Unidos
são responsáveis pela metade dos gastos mundiais em armamentos, e
mantém bases e missões de treinamento militar em 121 países do
planeta.  Mészáros  (2004,  p.  285)  aponta  que o  complexo  militar-
industrial  controla 70% de toda a pesquisa científica dos EUA. Ao
mesmo tempo, na Grã-Bretanha os índices percentuais  correspon-
dem a 50%.

Mészáros realiza uma crítica à concepção armamentista e sua in-
fluência na produção científica capitalista. Em uma sociedade baseada
em uma divisão do trabalho consolida um movimento dialético ao
qual as forças materiais correspondem às determinações estruturais
fundamentais da sociedade que produzem os homens que necessitam,
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mesmo no âmbito da ciência. Esse é um movimento que possibilita a
imposição de imperativos estruturais destrutivos sobre toda a socie-
dade, desconsiderando as consequências.

Problematizar  a  indústria  armamentista  implica  em  conceber
que sua produção é voltada para a elaboração de mercadorias da inti-
midação e da morte, a materialização da irracionalidade humana pela
transformação da natureza. Em um processo perverso constatamos
um triste prognóstico que se explica pela própria divisão de classes
sociais:  os pobres constroem as armas que matam os próprios pobres,
mas se esquecem que são os ricos que as vendem. Com o avanço da
destrutividade do capitalismo, apontamos um prognóstico que infeliz-
mente supera o acima enunciado:  os pobres constroem as armas que
matam os pobres, os filhos dos pobres, os filhos dos ricos e os próprios ri-
cos que as vendem. A criação que se volta contra o próprio criador.

À ciência  capitalista  se  colocam grandes  desafios.  Como dar
uma dimensão social a sua produção? Como garantir que seus resul-
tados se voltem ao benefício de toda a sociedade, evitando os genocí-
dios armamentistas por um lado, e garantindo, por outro lado, que
milhares de seres humanos não morram em virtude de patologias,
cujo remédio esteja ao seu lado, porque não tem condições econô-
micas de adquiri-lo. Como já afirmamos, não acreditamos que a sim-
ples de negação da ciência seja o caminho. O próprio Marx, dentro
de suas raízes iluministas,  afirmou que a ciência e tecnologia eram
uma vitória do homem sobre a natureza. No livro primeiro de “O ca-
pital”, capítulo XIII, apontava que a tecnologia manifestava uma atitu-
de ativa do homem para com a natureza. Esse processo significava a
produção da sua vida e, por conseguinte, das suas condições sociais
de vida e das representações espirituais que delas  derivam.  Nesse
sentido, o desafio consistia não na simples negação, mas em uma so-
cialização e humanização dos seus resultados tal qual alertou o pró-
prio Einstein: “por que a ciência aplicada, que é tão magnífica, economi-
za trabalho e torna a vida mais fácil, nos proporciona tão pouca felicida-
de? A resposta é simples: ainda não aprendemos a utilizá-la adequada-
mente” (Apud MÉSZÁROS, 2004, p. 288).

Como problematizar  os processos sociais aos quais a nossa
geração está inserida no futuro? Marx contribuiu para as análises so-
bre o trabalho e seus perversos desdobramentos sociais oriundos da
reprodução desenfreada do capital. Einstein problematizou a ciência e
a tecnologia em um cenário de devastação imposto nas tramas da Se-
gunda Grande Guerra Mundial. Os intelectuais brasileiros fizeram um
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heterogêneo recorte sobre as aspirações, utopias e críticas dos pro-
jetos nacionais de desenvolvimento fornecendo possibilidades para a
recuperação histórica daquilo que o Brasil sonhava ser e o que real-
mente o é. 

A contribuição de uma análise crítica do final do século XX e
início do XXI contribui para as gerações futuras problematizarem as
contradições e conflitos desse período.  Os fundamentos apresenta-
dos nesta parte são fundamentais para a busca de elementos que per-
mitam interpretar como as transformações na lógica do tempo capi-
talista impactaram os gêneros de discurso manifestos nos classifica-
dos de jornal. É o que demonstraremos na próxima parte. 
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Os gêneros de discurso e a
transformação na lógica do

tempo na sociedade capitalista
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I
Os gêneros de discurso

onstruído como desdobramento das revoluções tec-
nológicas inerentes ao modo de produção capitalista,
os meios de comunicação em massa assumem postura
distinta e contraditória manifestando em seu interior
as disputas, projetos de mundo e lutas de classe do

seu tempo. Os meios de comunicação em massa têm função política,
econômica e informativa. A informação é apresentada como principal,
tentando ocultar as demais. No entanto, um leitor crítico consegue
observar que em qualquer texto jornalístico as funções políticas e
econômicas estão explícita ou implicitamente presentes nos enuncia-
dos, não só pelo que neles se diz, mas, sobretudo pelo funcionamen-
to da linguagem.

C
A linguagem é uma ferramenta de expressão humana que pos-

sui características próprias, permitindo aos homens compreenderem-
se. Uma das características da linguagem é materializar-se através dos
gêneros de discurso, que podem ser exemplificados, no interior dos
meios de comunicação, pelos classificados de jornal, utilizados para a
transmissão  de  informações  sucintas  e  rápidas,  com  objetivos  de
oferta de bens e serviços em diferentes períodos históricos. Através
dos classificados, os homens anunciavam, por exemplo, a venda de
escravos no período monárquico no Brasil. Os discursos então pro-
feridos, na forma deste gênero, mostram a materialização da subjuga-
ção de um homem sobre o outro, de seres humanos compreendidos
como autênticas mercadorias. Considerem os exemplos a seguir:
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(01)
ESCRAVO FUGIDO! Fugio no dia 30 próximo passado o es-
cravo de nome Anacleto; creoulo, representando idade de 30
a 35 annos, com os seguintes signaes: altura mediana, côr fula,
corpo delgado, rosto comprido e um pouco entortado, boca
regular e falta de 2 ou 3 dentes na parte de cima, um signal de
cada lado das maçáns do rosto, cabelo cortado rente; a entra-
da da testa do lado esquerdo é maior do que a do lado direi-
to, falla  mansa mostrando humildade. Sabe lêr e escrever e
custuma inculcar-se forro e voluntário da pátria. Levou vestido
paletot e calça casimira preta com pouco uso e uma trouxa de
roupa com calças e paletots brancos. Usa também de bigode e
barba rapada.1 Quem o prender ou trouxer em Campinas e
pozer na Cadêa receberá gratificação de 100$000 do senhor
Joaquim Candido Thevenar.

Gazeta de Campinas, 17 de julho de 1870.

(2)
200$000réis! De gratificação a quem levar os escravos abaixo
a casa de Francisco José  Martins  d`Abreu ,  Rua de Baixo:1
Luzi, côr fula, estatura e corpo regular, sem barba, não abre
bem os olhos, especialmente o direito é quase fechado, idade
25 annos mais ou menos: natural do Norte.1 Francisco, bem
preto, bonito, alto, magro, idade 17 annos mais ou menos, falla
bem: natural  do Rio de Janeiro.\  Antonio,  bem preto,  alto,
cheio de corpo e peito largo, com signal na cabeça em um dos
lados perto da fonte.1 Levaram camisas de baeta encarnada,
calças de riscado e algodão mescla de differentes padrões, e
cobertores pardos de lão e chapéos.1 Campinas, 18 de julho
de 1870.

Gazeta de Campinas, 28 de julho de 1870.

Tendo em vista a importância da tipologia de discurso em nos-
so trabalho, torna-se necessário diferenciar os dois termos: Discurso
e Texto. Para Orlandi (1988) o conceito de discurso deve ser enten-
dido enquanto conceito teórico que corresponde a uma prática: efei-
to de sentidos entre locutores. O texto pode ter qualquer extensão:
desde uma simples palavra até um conjunto de frases. O que o define
não é sua extensão, mas o fato de que ele é uma unidade de significa-
ção em relação à situação.

No entender de Fiorin (1988, p.15) o discurso faz parte do
plano de conteúdo e o texto é a junção do plano de conteúdo com o
plano de expressão. No texto, o locutor ordena os recursos da ex-
pressão e por esta ordenação específica transmite o discurso.

De acordo com Todorov (1980, p. 46-47), os gêneros vêm de
outros gêneros. O surgimento de um novo gênero ocorre a partir da
transformação de um ou mais gêneros antigos, seja por inversão, des-
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locamento ou por combinação. Todorov (1980) aprofunda seus estu-
dos analisando as frases, vistas como entidade de língua e de lingua-
gem. Um discurso não é feito apenas de frases, mas sim, de frases
enunciadas. Esta enunciação inclui um locutor que enuncia, um alocu-
tário a quem ele se dirige, um tempo e um lugar, um discurso que
precede e que se segue. Ao mesmo tempo, as frases não são neutras,
pois possuem um significado ideológico. Este significado varia entre
uma sociedade e outra, de acordo com os graus de codificação que
são empregados. Um discurso além de ser a representação de um gê-
nero, é construído por frases enunciadas, cuja interpretação é deter-
minada não só pelo conjunto de frases que se enuncia, mas também
pela sua própria enunciação. Por isso é interessante pensar o classifi-
cado como gênero, que se originou do anúncio, que por sua vez ori-
ginou-se do aviso, que resultou do recado. No passado havia o anún-
cio e no presente há a publicidade e a propaganda, feitas por uma
agência de publicidade. Já o classificado é feito pelo próprio interessa-
do, normalmente a partir de um modelo fornecido pelo próprio jor-
nal. 

Todorov (1980) conceitua o gênero de discurso como uma
codificação de propriedades discursivas e classifica-os de acordo com
as diferentes seleções que fazem as instituições.

[…] os gêneros são unidades que podemos descre-
ver sob dois pontos de vista diferentes, o da obser-
vação empírica e o da análise abstrata. Numa socie-
dade,  institucionaliza-se  a  recorrência  de  certas
propriedades discursivas, e os textos individuais são
produzidos e percebidos em relação à norma que
esta codificação constitui. (Todorov, 1980, p.48)

Uma instituição social  pode ser caracterizada também pelos
atos de fala que seleciona. Por isso, alguns gêneros continuam apare-
cendo numa sociedade e não em outra. O leitor pode ter, em alguns,
papel explícito através de sua representação no próprio texto. “O
que codifica o gênero é, pois, uma propriedade pragmática da situa-
ção discursiva: a atitude do leitor, tal como é prescrita pelo livro (e
que o leitor individual pode ou não adotar).” (Todorov, 1980, p. 55) 

De acordo com Bakhtin (1992) os gêneros de discurso possu-
em uma riqueza e variedade que são infinitas, “pois a variedade virtual
da atividade humana é inesgotável, e cada esfera dessa atividade com-
porta um repertório de gêneros do discurso que vai diferenciando-se
e ampliando-se à medida que a própria esfera se desenvolve e fica
mais complexa. (Bakhtin, 1992, p. 279)
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Os gêneros de discurso são repletos de implicações e sutile-
zas. Como uma forma de manifestação humana, eles não podem ser
compreendidos de forma neutra, pois são inerentes às relações hu-
manas. De acordo com Brandão (1991) a linguagem enquanto discur-
so é interação  e um modo de produção social, não sendo neutra
nem natural, pois é através dela que se manifestam as diferentes con-
cepções de mundo. É através da mesma que o conflito se materializa,
não podendo ser compreendida como algo separado da sociedade.

Assim, os classificados de jornal, do final do século XIX, enun-
ciavam aspectos relativos à escravidão, e por isso mesmo descreviam
parte da organização social da época. Uma abordagem destes classifi-
cados numa perspectiva histórica e social revelaria as relações sociais
deste período da história. Também as crises e confrontos nestas rela-
ções se manifestam num jornal.  No caso da escravidão,  a par dos
classificados que concretamente mostram as relações de proprieda-
de, o confronto aparece através de artigos dos abolicionistas. Tam-
bém, hoje, as ofertas de emprego, com grandes exigências para car-
gos de pouca elaboração, não se materializam por meras questões in-
tencionais do Capital, mas só podem ser explicadas à luz da crise do
capitalismo no final do século, e das respostas do mesmo para a per-
petuação do lucro e da propriedade privada.

Nesse período escravagista, o classificado possuía característi-
cas diferenciadas dos classificados atuais. O público leitor era forma-
do pela elite da sociedade, ou seja, os grandes fazendeiros e seus fa-
miliares. Atualmente o classificado atinge a um variado número de lei-
tores. São interlocutores diferenciados por seu objeto de interesse e
lêem apenas o que estão procurando. No passado, as mercadorias
vendidas ou alugadas eram utensílios agrícolas, roupas, peças do ves-
tuário, calçados, alimentos, bebidas, remédios, casas, etc. As merca-
dorias como carros, informática, entre outros, ainda não existiam. Já
na atualidade, essas mercadorias fazem parte da oferta ao consumo,
querendo os homens consumi-las ou não. Por isso, o classificado é
uma forma simples de expressar as transformações econômicas e so-
ciais da sociedade capitalista, pois o se compra e o que se vende são
expressão de uma conjuntura histórica. Comparem-se os seguintes
exemplos:
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(3)
Medicamentos Homeopathicos1 No estabelecimento do Roso
& Filho em liquidação, á rua do Commercio número 45, en-
contra-se  sempre  grande  sortimento  destes  medicamentos,
em tinturas,  glóbulos,  e  opodeldoc  de  Bryonia,  Rhux  para
rheumatismo, do laboratorio do doutor Cochrane & Pinho, do
Rio de Janeiro, bem assim livros homeophaticos.

Gazeta de Campinas, 26 de maio de 1872.

(4)   
Muita  attençaõ.  11L.  PARIS  &  Companhia  II  Recentemente
chegados do Rio de Janeiro com um magnífico sortimento de
fazendas finas: como flores para penteados, grinaldas as mais
ricas possíveis, rendas, fitas, enfeites de vestidos, franjas, setin
Macáu de todas as cores, tariatama, vestidos de bailes e soi-
rées de grenadine de seda, cortes de seda e linho muito ricos,
diademas, brincos, cruzes, plumas, penados, chapéos moder-
nos, sortimento de botinas de cor e outras para senhoras e
meninas, meias de seda e outras, saias ricas, camisolas, camisas
de homens e senhoras, gravatas, collarinhos e punhos, magnífi-
cas medallas, chapéos de sol ricamente enfeitados, véos, gri-
naldas de casamento, chalés, algumas fazendas de lã de gosto e
muitos outros artigos que seria impossível enumerar. 11 PA-
RIS & Companhia , pedem ao ilustrado público desta cidade de
vir visitar suas fazendas e modas para verificar o bom gosto e
elegância destas.1 Nos baixos do Hotel da Europa1 RUA DO
COMMERCIO1CAMPINAS.

Gazeta de Campinas, 17 de agosto de 1872.

(5)
ALTA NOVIDADE DE PARIS 11 Á casa F. Sirc 7 Companhia,
chegou um grande sortimento de botinas á Luiz XV para se-
nhoras e meninas,  botinas brancas e infeitadas,  infeites para
botinas, fivelas modernas, e muitas outras qualidades de calça-
do. 138 A – Rua Direita – 38 A1 CAMPINAS.

Gazeta de Campinas, 08 de agosto de 1872.

(6)
PENTIUM III 700

R$ 1380. PIII 750 R$1420, PIII 866 R$ 1837, PIII 933/1 GHZ
consulte. Completo: 64 dimm, vídeo 16 mb, víper II, placa asus
modelo  P3CUV4X,  HD 20  GB,  CD 56X creative,  fax  56k
USR, monitor digital LG 15”, teclado, mouse, gabinete ATX.
Garantia 3 anos. F: (11)...  

Folha de S. Paulo 08/10/2000

(7)
PROCESSADORES

Placas? HD’s processador Pentium III  700 Us$ 219.  Proces-
sador PIII 750 US$ 239, Processador P.III 856 US$ 449, placa
asus P.III V4X US$ 133, CUV4X US$ 155, HD GT 20 GB US$
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109, CDRW Creative US$ 208, CDRW HP 9100 US$ 214, 64
ram US$ 53. Fone:...

Folha de S. Paulo 08/10/2000

Nos exemplos 3, 4 e 5 podemos verificar que as mercadorias
seriam vendidas para uma clientela da aristocracia rural. A população,
em sua grande maioria, não teria condições financeiras de comprar
medicamentos  homeopáticos (exemplo 3),  fazendas  finas  (exemplo
4), e calçados parisienses e adereços (exemplo 5). Além disso, havia
venda de mercadorias agrícolas e de uso pessoal. No final do século
XX,  a  tecnologia  eletrônica  exerce  uma  importante  influência  na
transformação da sociedade. Surgem os aparelhos eletrônicos, e com
eles  os  computadores  que se tornam tão  fundamentais  quanto as
“peças do vestuário”. Os exemplos 6 e 7 demonstram a venda desses
aparelhos eletrônicos.

Outro aspecto a considerar diz respeito à manifestação atra-
vés dos jornais das posições políticas e projetos de sociedade de dife-
rentes grupos sociais. O final do século XIX é um exemplo. De acor-
do com Castro (1997: 35-36), Silva Jardim, um grande propagandista
dos ideais republicanos, faz um manifesto através de uma carta de sua
participação no movimento abolicionista e uma denúncia da falta de
liberdade a que estavam submetidos àqueles que realizavam a propa-
ganda republicana. Este documento foi publicado pelo jornal “Gazeta
de Notícias”, do Rio de Janeiro, em 06 de janeiro de 1889:

[…] e  por  parte  dessa  imprensa  foram expostos
mesmo com uma má vontade visivelmente consci-
ente nas condições acttuaes da sociedade brazileira,
porém e nas condições da propaganda republicana e
do  estado  de  reconhecido  enfraquecimento  do
throno e da pessima saude do monarcha, assumen
esses acontecimentos um caracter grave, devendo
tomar  a  responsabilidade  primeira  de  suas  tristes
consequencias aquelles que as tiverem provocado;
donde a necesidade de ser escripta a verdade sobre
o conjunto do dito conflicto, a qual, de resto, está
na consciencia publica, e que, com maior lealdade,
eu não vou fazer  mais  que constatar  aqui.  Desde
que o movimento republicano, que vem de longe na
nossa história,... augmentou com o grande concurso
dos agricultores enganados pela monarchia quanto á
manutenção da chamada propriedade servil,... é sa-
bido que o chefe do gabinete actual, até a vespera
escravocrata, julgou dever perseguir a lavoura, cer-
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tamente para, por odio á classe ex-proprietaria do
escravo, fazer crer á Princeza regente e ao publico a
força e a profundeza de seus sentimentos abolicio-
nistas de ocasião.”  (Pessoa, 1973, 116 APUD Cas-
tro, 1997, p. 35)

[…] o meu pedido constante em conferencias publi-
cas, desde 1881, pela abolição da escravidão; a mi-
nha conducta domestica a respeito, o meu auxilio
como advogado e como particular,  sempre conti-
nuo, a todo proletariado preto; esquecia-se o meu
pedido publico ao Dr. Campos Salles, para que se fi-
zesse com que os menbros do partido republicano
libertassem  seus  escravos,  pedido  solemnemente
aceito... (Pessoa, 1973, p. 118 APUD Castro, 1997,
p. 36)

No que diz respeito aos leitores deste período histórico deve-
mos nos lembrar de que os mesmos pertenciam à aristocracia rural e
que o índice de analfabetismo no Brasil era muito alto, cerca de 85%
da população.  Podemos observar esses dados de analfabetismo no
quadro abaixo:

Índices de analfabetismo da população brasileira para pessoas de todas as idades.
Especificação 1890 1900 1920

Total 14.333.915 17.388.434 30.635.605
Sabem ler e escrever 2.120.559 4.448.681 7.493.357

Não sabem ler e escrever 12.213.356 12.939.753 23.142.248
% de analfabetos 85 75 75

Fonte: Instituto Nacional de Estatística, Anuário Estatístico do Brasil, ano II, 1936, p. 4323

Consequentemente, a maioria dos jornais direcionava seu con-
teúdo de acordo com o interesse desta aristocracia. Por isso que po-
demos encontrar no mesmo jornal,  anúncios tão distintos como a
fuga ou venda de escravos e a prestação de serviços de um professor,
conforme os exemplos a seguir: 

(08)
Professor1  Um individuo  que se  acha  legalmente  habilitado
para  professor  deseja  empregar-se  em alguma fazenda  para
leccionar primeiras lettras, grammatica nacional, latim, francez,
geographia e arithmética etc.1 Que pretender dirija-se a casa
de Candido Borges, que se dirá com quem deve tratar.

Gazeta de Campinas, 22 de setembro de 1870 

23 In. Maria Luisa Santos Ribeiro, História da Educação Brasileira: a organização escolar. SP:
Ed. Cortez, p.74.   
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(09)
Fugiu a  Bernardo Teixeira  Pinheiro,  um escravo de Ignácio,
cor avermelhada, de 15 a 16 annos de idade, baixo, cheio de
corpo, mão redonda, queimado cal por andar no officio de pe-
dreiro com o mestre João Caetano.1 O annunciante gratifica a
quem o prender e lh’ o entregar ou pozer na cadêa desta cida-
de, com a quantia de 80$000 e pretesta com o rigor da lei
contra que o acoutar em sua casa.1 Bernardo Teixeira Pinhei-
ro.

Gazeta de Campinas, 30 de outubro de 1870

(10)
ESCRAVA  para  alugar.  Sabe  cosinhar,  lavar  e  engommar.
Quem  quizer  dirija-se  a  José  Francisco  Monteiro,  Rua  da
Constituição número 19. 

Gazeta de Campinas, 10 de março de 1870

Parte-se da hipótese de que os grandes fazendeiros pressupu-
nham que seus escravos fugitivos encontravam-se na região. Por isso,
anunciavam a fuga dos escravos nos jornais locais, imaginando a difi-
culdade de locomoção, razão por que os mesmos não poderiam dis-
tanciar-se. A lógica entre o espaço e o tempo de locomoção no perí-
odo histórico em questão difere da atualidade. Considerando a pre-
cariedade dos meios de locomoção relacionados à fácil identificação
dos escravos que fugiam da sua miserável condição de vida em uma
das regiões onde o escravismo foi mais “violento”24 no Brasil, os pro-
prietários tinham um intervalo de tempo entre a data da fuga e a do
anúncio para recuperar a sua “propriedade humana”. Como os escra-
vos e a maioria da população eram analfabetos, os proprietários ru-
rais tornavam-se responsáveis pela divulgação da notícia sobre a fuga.
Os anúncios abaixo podem comprovar essa hipótese, comparando-se
as datas das ocorrências de fugas e as datas de publicação: 

(11)
Fugiram do dia 14 para 15, do sítio de Francisco da Costa Bis-
po, distrito de Amparo, os seus escravos seguintes:1 José, de
cor parda, idade 20 annos mais ou menos, altura regular, cheio
de corpo, bem encarado, pouca barba, cabelo pouco crespo,
tem signaes de castigo, sabe fazer telha e tijolo.1 Guilherme,
cor preta,  idade 20 annos mais ou menos,  rosto comprido,
alto, magro, falla desimbaraçado, tem pés e mãos grandes, com
falta do dedo mínimo n’um dos pés.! Ambos levaram camisa
de baeta azul, um com calças de algodão, outro calças de xa-
dres, chapeo de panno.1 Que os aprehender e entregar a se-
nhor do dito sitio será generosamente gratificado.1 Amparo,
18 de julho de 1870.

Gazeta de Campinas, 28 de julho de 1870.  

24 Se é que seja possível quantificar essa afirmação.
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(12)
Fugiu no dia 7 de abril, da fazenda de Domingos Leite Pentea-
do Junior, o escravo João com signaes seguintes:1 Idade, 30
annos,  pouco mais ou pouco menos,  mulato,  quase escuro,
corpo regular, pouca barba, boa dentadura, pernas zambras,
tem o dedo polegar de um dos pés voltado para cima, amansa
animaes, trabalha em todo serviço de roça e é bom carreiro.1
Quem o prender e levara fazendo de seu dono em Campinas,
será gratificado com 100$.

Gazeta de Campinas, 28 de abril de 1872.  
 
Outra característica que pode ser apontada para diferenciar o

classificado do século XIX com os do final do século XX são as mu-
danças da noção de espaço. Com as transformações do capitalismo
monopolista, a noção de espaço também se transforma. Se no século
XIX,  escravos,  casas  ou  sítios  eram  vendidos  prioritariamente  na
mesma região, no final do século XX, com as mudanças da noção de
espaço na sociedade, é possível comprar um imóvel em outro estado,
ou até mesmo em outro país.

(13)
Vende-se um sítio, com casa de morada coberta de telhas, um
monjolho (tem agoa para machinismo), com  muitas boas ter-
ras livres de geada, com cafesal bem tratado. Sua extenãos re-
gula  sessenta  alqueires.  Distante  de  Amparo  duas  leguaes,
abeirando o caminho que segue em direcção a Bethiem de
Jundiahy. Quem a quizer comprar póde dirigir-se a Antonio
Francisco Guimarães, residente nesta cidade.

Gazeta de Campinas, 29 de setembro de 1870 

(14)
Fugiu no dia 1o  de Abril,  ao abaixo assignado, o escravo de
nome Pio, com os signaes seguintes: mulato, cabellos corridos
quasi pretos, altura regular, cheio de corpo, nariz afilado, tem
nas costas um signal como queimadura e bons dentes. Sabe ler
e escrever e trabalha um pouco de alfaiate. Levou japona de
panno, surtum de baeta vermelha e calças de algodão grosso.
Quem o aprehender e levar a seu senhor em sua fazenda, per-
to da estação de Vallinhos será bem gratificado.1 Pedro Ame-
rico G. Andrade.

Gazeta de Campinas, 28 de abril de 1872.

(15)
Em Florianópolis

Vende-se  Livraria  com 720m2 de  área,  c/livros,  CDs,  cyber
space, café e revistaria funcionando. Informações F: …

Folha de S. Paulo 08/10/2000
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(16)
JUIZ DE FORA-MG

Centro, 2d c/as, 1 qe, banh. Coz, a.s, ar cond R$50.000
F;…

Folha de S. Paulo 07/10/2000 

Destacamos as relações entre a educação e a sociedade no fi-
nal do século XIX manifestadas na imprensa. A aristocracia rural usu-
fruía dos serviços prestados pelos professores deste período históri-
co. Isto porque somente os filhos e senhoras dos grandes proprietá-
rios é que tinham acesso à cultura. A mulher era preparada desde a
sua infância a ser apenas uma “boa” esposa. Note-se, no exemplo que
a educação feminina diferenciava-se da masculina devido à limitação
de escolaridade e acréscimo de noções de bordado, pintura e pren-
das domésticas:

(17)
 COLLEGIO DE MENINAS 11 26 – Rua Formosa – 26 11
Acham-se em São João do Rio duas senhoras portuguezas que
recebem meninas internas e externas, por preços bem acom-
modados. Estas senhoras ensinam a fazer meia, costurar, bor-
dar a branco e a cores, a ouro e a  cabello, fazer flores, talhar,
fazer chapéos para senhoras, crochet, marcar de todas as ma-
neiras etc. Também ensinam instrucção primaria e francez: e
finalmente tudo o que faz parte da instrucção de uma menina
bem educada1 Dona Ignez de Castro e Vasconcellors Estella e
filha.

Gazeta de Campinas, 14 de junho de 1870 

Em relação à escolaridade masculina podemos dizer que o en-
sino de outras línguas, como o Latim e o Francês fazia parte da for-
mação cultural dos rapazes no final do século XIX. Com isso, a titula-
ção do professor era fundamental para que se valorizasse ainda mais
as aulas a serem ministradas. No exemplo 17, que se refere à educa-
ção feminina, as professoras são citadas como “duas senhoras portu-
guesas”, no início do classificado e seus nomes colocados no final do
mesmo: “Dona Ignez de Castro e Vasconcellos Estella e filha”. Mas,
no exemplo 18, a seguir, a titulação do professor é escrita em desta-
que “illustríssimo senhor doutor”, deixando clara a importância do tí-
tulo para a sociedade e para os alunos do período. Outro termo des-
tacado neste mesmo classificado é “senhores”, subtendendo-se ape-
nas que os homens participariam das aulas. Nota-se também, com re-
lação aos exemplos 17 e 18 que a colocação de preços aparece no
classificado de escolaridade masculina e não no de escolaridade femi-
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nina. Supõe-se que o locutor ao elaborar o classificado 17 pretendia
negociar com o pai das meninas, enquanto no classificado 18 negocia-
ria diretamente com o interessado.

(18)
No externato, sito á rua da Matriz Nova, número 43, abri-se
há uma aula de Latim e outra de Francez no dia 1o de Agosto
próximo futuro.1 A aula de Latim será regida pelo Illustríssimo
senhor doutor Antonio Benedito de Cerqueira Cezar, cuja ap-
tidão, para o magistério, já é muito conhecida; e a de Francez,
onde somente se ensinará grammatica e traducção, pelo dire-
tor abaixo assignado.1 Os senhores que quizerem inscrever-se
como alumnos podem, desde já, dirigir-se ao mesmo director.
Preço  das  pensões:  Latim  10$000  mensaes,  Francez  6$000
mensaes.1 Malachias Ghirlanda.

Gazeta de Campinas, 23 de julho de 1870   

Bakhtin (1988) defende a natureza social e não individual da
fala. A fala é algo sempre ligado às condições de comunicação, que,
por sua vez, estão sempre ligadas às estruturas sociais. É através dela
que se materializam os valores sociais contraditórios. Também Todo-
rov (1980) e Brandão (1991) afirmam que a língua não é neutra. Para
Bakhtin, os conflitos da língua não são neutros ou naturais, mas são o
palco dos conflitos de classe. Sua interpretação é que a comunicação
verbal é inseparável de todos as outras formas de comunicação exis-
tentes na sociedade. Na prática, a existência de conflitos, mediações,
resistências, relações de poder, entre outros, impactam na própria
construção  da linguagem enquanto processo humano.  “Na medida
que às diferenças de classe correspondem diferenças de registro ou
mesmo de sistema (assim a língua é sagrada para os padres, o terro-
rismo verbal da classe culta etc.), esta relação fica ainda mais eviden-
te; mas Bakhtin se interessa, primeiramente, pelos conflitos no interi-
or de um mesmo sistema. Todo signo é ideológico; a ideologia é um
reflexo das estruturas sociais;  assim, toda modificação da ideologia
encadeia uma modificação da língua.” (Yaguello APUD Bakhtin, 1988,
p. 14)

A discussão sobre a ideologia perpassa diferentes áreas do co-
nhecimento. Com relação à mesma, Marx e Engels (1984) afirmam
que o ser social é produtor “de suas representações, ideias, etc., mas
os homens reais, os homens que realizam (die wirklichen, wir kenden
Menschen), tais como se encontram condicionados por um determi-
nado desenvolvimento das forças produtivas e do intercâmbio que a
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estas corresponde até as suas formações mais avançadas. (Marx e En-
gels, 1984, p. 22)

Os autores discutem a ideologia tendo como referência epis-
têmica “A Ideologia Alemã”. O objetivo principal da obra era elabo-
rar uma teoria da revolução e estabelecer o sujeito do processo re-
volucionário por eles identificado como o proletariado. Ao aborda-
rem a ideologia, tomam-na como falsa consciência, ou seja, que o ser
social não compreende as forças presentes no processo de vida. Ao
mesmo tempo, afirmam que o ser social é sujeito da história, uma
história que não ocorre somente no universo das ideias, mas sim vin-
culada com o mundo real. “[…] não têm história, não têm desenvol-
vimento, são os homens que desenvolvem a sua produção material
que, ao mudarem esta sua realidade, mudam também o seu pensa-
mento e os produtos do seu pensamento. Não é a consciência que
determina a vida, é a vida que determina a consciência. (Marx e En-
gels, 1984, p. 23)

 É nesse processo real da vida dos homens que os classificados
emergem, originando-se dos anúncios do passado de compra, venda e
fuga de escravos no período escravagista Como cada gênero discursi-
vo remete a atividades sociais, eles documentam a sociedade do perí-
odo histórico. Esses anúncios comprovam que grupos de homens es-
cravizaram outros grupos de homens, transformando estes últimos
em mercadorias humanas a serviço de uma classe social. O escravo
era descrito, no classificado, por suas características físicas, como ou-
tra mercadoria qualquer. A escravidão, mais do que um processo de-
sumano, constituiu-se numa “coisificação” do homem pelo homem.
Uma coisificação que expressava uma visão de mundo e um projeto
de sociedade de uma classe social. O grande proprietário ao anunciar
o desaparecimento de um animal faz a descrição desse da mesma ma-
neira que outro proprietário anuncia a fuga de um escravo. A carac-
terização física predomina em ambas as descrições: 

(19)
No dia 21 do corrente desappareceu de um dos pastos desta
cidade, uma besta preta, tamanho regular, ferrada, tousada de
novo, tendo ao pé de cenelha a crina mais alta e o topete um
maior do que a crina, é muito boa de marcha e muito mansa.
Quem della tiver notícia nemesma cidade em o hotel Cazes ou
na chácara do senhor Belarmino será bem gratificado.1 Campi-
nas, 24 de abril de 1872.1 Bazilino Modesto de Castro.

Gazeta de Campinas, 28 de abril de 1872
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(20)
Fugiu do sitio de Antonio Francisco Leme Martins, no dia 20
do próximo passado o escravo Manoel, de idade de 44 annos,
mais ou menos,  em Pernambuco, com os signaes seguintes:
alto, cheio de corpo, comprido, barba cerrada, boa dentadura,
já tem alguns cabellos brancos, pés feios com uma furquia na
sola dos pés, tem cravos de boba, e uma entrada no corpo co-
nhecida por pés de inhame. Levou roupa grossa.1 Quem o
prender ou der noticias certas será bem gratificado.

Gazeta de Campinas, 28 de abril de 1872

Com referência à ideologia, a linguagem desempenha um papel
fundamental. É através dela que o ser social expressa as suas diferen-
tes visões de mundo. Pela linguagem, os homens, inspirados pelas for-
ças produtivas e suas contradições, existentes num mundo real, ex-
pressam-se defendendo projetos distintos de sociedade. “A Lingua-
gem é tão velha como a consciência – a linguagem é a consciência
real prática que existe também para outros homens e que, portanto,
só assim existe para mim, e a linguagem só nasce, como a consciên-
cia,  da  necessidade de carência  física do intercâmbio dos homens.
Onde existe uma relação ela existe para mim, o animal com nada se
(relaciona), nem sequer se relaciona. (Marx e Engels, 1984, p. 34)

O jornal, como um todo, resulta de um projeto de mundo e a
expressão das ideias dos homens, de cada tempo, ficam nele registra-
das. Na transição da Monarquia para a República no Brasil, o jornal
“A Província de São Paulo” representava as ideias dos republicanos,
membros de uma classe que,  influenciada pelas transformações no
modo de produção, viria a ser dominante. Com isso, esse jornal era
um veículo que expressava o projeto de sociedade desse grupo soci-
al. Marx e Engels (1984), afirmam que cada classe que se “[…] coloca
no lugar da outra que dominou antes dela, é obrigada, apenas para
realizar o seu propósito, a apresentar o seu interesse como comuni-
tário de todos os membros da sociedade, ou seja, na expressão ideal:
a dar às suas ideias a forma de universalidade, a apresentá-las como
as únicas nacionais e universalmente válidas.” (Marx e Engels, 1984, p.
58)

E aí se estabelece o conflito. No caso histórico brasileiro, os
republicanos,  apoiados nas transformações que estavam ocorrendo
na Europa, com a transição do capitalismo concorrencial para o mo-
nopólico, utilizavam a imprensa como a expressão do seu projeto de
mundo. Eles defendiam a República como o caminho que aproximaria
o Brasil das grandes nações européias, sendo o caminho para “a pros-
peridade”. Note-se que o conflito entre classes é muito diferente dos
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conflitos entre o capital e o trabalho. No conflito entre o capital e o
trabalho, o que está em jogo é a transformação da sociedade como
um todo. E este conflito é inconciliável,  pois projetos distintos de
mundo não têm como coexistir. 

Os conflitos entre as elites não são inconciliáveis e duradou-
ros. Marx e Engels (1984) afirmam que as elites possuem seus ideólo-
gos. A própria classe é dividida entre os pensadores (os que criam as
ilusões desta classe sobre si própria), e os que seguem as suas ideias
(que possuem uma posição passiva em relação aos primeiros). Na re-
alidade são eles os membros ativos desta classe e têm muito menos
tempo de criar ilusões sobre si  próprios.  Independente das cisões
que ocorram no interior das frações que compõem a classe, as possí-
veis diferenças desaparecem quando “a própria classe fica em perigo,
desaparecendo então também a aparência de que as ideias dominan-
tes não seriam as ideias da classe dominante e teriam um poder dis-
tinto do poder desta classe. (Marx e Engels, 1984, p. 57)

As relações  de produção são fundamentais  para  explicar  as
ideias de um determinado período, o trabalho discursivo de suas for-
mulações expõe-se nos diferentes gêneros discursivos e os jornais
acabam sendo uma de  suas  expressões.  Partindo  do  pressuposto,
conforme afirmam Marx e Engels, de que as ideias das classes domi-
nantes são, em todas as épocas, as ideias dominantes da classe que
detém o poder material  da sociedade,  a sua relação com o modo
produtivo torna-se fundamental. Compreender as relações de produ-
ção presentes na história nos dá subsídios para verificar não só a sua
afirmação – as classes que a defendem – bem como a sua negação –
as classes antagônicas – que manifestam projetos de mundo através
da cultura.25

Althusser recebeu grande influência da categoria analítica ideo-
logia. A Ideologia é entendida como uma relação imaginária que os
homens mantêm com as suas condições reais de existência. Algo do
domínio  do  “vivido”,  solidificando  as  relações  sociais  dadas,  tor-
nando-as suportáveis para os seus diversos atores. Todas as socieda-
des (não apenas as de classes) segregam necessariamente este líquido
25Ora, se na concepção do curso da História desligarmos as ideias da classe dominante, se
lhes atribuirmos uma existência autônoma, se nos ficarmos por que numa época domina-
ram estas e aquelas ideias, sem nos preocuparmos com as condições de produção e com
os produtores destas ideias, se, portanto, deixarmos de fora os indivíduos e as condições
de mundo que estão na base das ideias, então poderemos dizer, por exemplo, que durante
o tempo que dominou a aristocracia dominaram os conceitos de honra, lealdade, etc., du-
rante o domínio da burguesia os conceitos de liberdade, igualdade etc. Em média, é isto
que a própria classe dominante imagina.” (Marx e Engels, 1984, p. 58)
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aminiótico em que subsistem e que – conservando os indivíduos pri-
sioneiros de uma ilusão vital – contribui decisivamente para a repro-
dução da sua força de trabalho e das relações de produção que lhes
são próprias. Esse processo materializa-se nos classificados. O classifi-
cado constrói uma falsa consciência da realidade baseada no acesso à
mercadoria como garantia de melhoria de vida. Em alguns casos, o lo-
cutor chega a garantir sucesso para o comprador da mercadoria ou
do serviço. A garantia aparece em verbos no imperativo como “ema-
greça”, “fique”, “reduza” “ganhe”, como demonstram os classificados
a seguir: 

(21)
BINGO

Fique rico, venda cart. bingo,
temos programa p/fazer cartela. 

Vdos  produção 11-9...
Folha de S. Paulo 11/10/2000

A se crer nestes enunciados, não existem diferenças de classe
ou conflitos sociais. Na sociedade capitalista todos os homens têm a
possibilidade de construir uma vida melhor. A ferramenta para isso é
o esforço individual. “Trabalhar, trabalhar”: venda cartelas de bingo
que a riqueza o esperará. Essa manifestação ideológica aparece tam-
bém nos classificados 22, 23, 24 e 25. No exemplo 22, a ideia de que
um indivíduo pode emagrecer sem deixar de comer é uma afirmação
e representa o conceito atual de beleza feminina Isto também ocorre
nos exemplos 23 e 24, pois primeiro se escreve o verbo “reduza” e
somente depois o verbo “ganhe” e o substantivo “peso”. Novamente
valoriza-se o conceito de que beleza é sinônimo de pouco peso. Já o
classificado 25 coloca a cidadania italiana como uma possibilidade de
mudança para outro país, induzindo o interlocutor a imaginar que o
passaporte europeu lhe traria novas esperanças para buscar melhori-
as nas condições de vida.

(22)
SPA ROSITA

Gardem, Emagreça, sem deixar 
de comer Fs: 11…

www.sparositagarden.com.br 
Folha de S. Paulo 10/10/2000

http://www.sparositagarden.com.br/
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(23)
HERBALIFE

(11)…
Reduza ou ganhe peso. Pagto
2x c/brinde + multivitamina

Folha de S. Paulo 10/04/2001

(24)
HERBALIFE

(11)…
Reduza ou ganhe peso. Entre-
ga s/ taxa. Pg Facilt. Grátis: 01
multivitamina a cada programa
Folha de S. Paulo 10/04/2001

(25)
CIDADANIA ITALIANA

Amanha é um dia novo: pegue
o pass. europeu Alfredo

31… atu..com.br
Folha de S. Paulo 10/04/2001

Althusser (1974) construiu um conjunto de argumentos, a fim
de elucidar de que maneira se dá a dominação no capitalismo e as re-
lações entre sociedade civil e sociedade política. Tomando como base
os conceitos de estruturas sociais de Marx, aborda a sociedade civil
como a parte da estrutura social onde ocorre a dominação ideológi-
ca. É nela que vão se estabelecer os chamados “aparelhos ideológicos
do Estado”,  instâncias  sociais dedicadas  a perpassar  a ideologia da
classe dominante. Os Aparelhos Ideológicos do Estado asseguram a
difusão da ideologia da classe dominante. Eles são definidos pelo au-
tor como – religiosos, escolar, familiar, jurídico, político, sindical, de
informação, entretenimento, etc.-, entidades disseminadas por todo o
tecido social, que veiculam a mensagem da ordem estabelecida, funci-
onando pela persuasão, embora também utilizem a coerção. Existe
um “campo ideológico”, agregando  dois tipos distintos de ideologia:
as ideologias práticas (religiosas, morais, estéticas, regras de prudên-
cia, cortesia, etc.), de função imediatamente útil do ponto de vista da
orientação da conduta dos seus sujeitos; e as ideologias teóricas (a fi-
losofia especulativa e as ciências ditas humanas: direito, economia, so-
ciologia, etc.), estas já com pretensão cognitiva e que, de fato, podem
servir de matéria-prima para o processo de conhecimento ou mesmo
dar origem a ciências novas, por intervenção de um corte epistemo-
lógico.
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Apesar de avançar em termos da proposição das análises mar-
xianas, Althusser, porém, não propõe uma saída diante da dominação
ideológica instaurada. Ele aproxima-se da lógica positivista-funcionalis-
ta, não percebendo a presença e a força da ideologia do dominado.
Ao afirmar que o dominado não tem ideologia, despreza os projetos
de mundo que estão em disputa. 

O conceito de ideologia também influenciou o pensamento de-
Antonio Gramsci (1995). Ele reconheceu a força da dominação ideo-
lógica da classe no poder, estabelecendo uma subordinação intelectu-
al junto aos dominados. Esta ideologia da subordinação intelectual faz
com que as classes subalternas não reconheçam seu próprio valor,
atribuindo somente aos dominantes as virtudes necessárias à condu-
ção dos processos políticos, econômicos e sociais.  Gramsci (1995)
propõe uma reflexão a partir dos conceitos de Senso Comum e Bom
Senso. O Senso Comum é a visão de mundo das classes subordina-
das, entremeada de conceitos contraditórios e de ideologia dominan-
te. Aparentemente, o Senso Comum seria uma área dominada pela
classe no poder, via ideologia. Entretanto, Gramsci aí identifica uma
pequena parte,  por ele denominada Bom Senso, que constituiria o
núcleo sadio do senso comum. 

O Bom Senso é a parte da cultura popular que pode ser traba-
lhada num sentido revolucionário. Portanto, trata-se de alargar a por-
ção de Bom Senso no interior do Senso Comum. O caminho para se
alcançar esta percepção está, segundo ele, na chamada “Filosofia da
Práxis”, um codinome para um tratamento dialético da relação Teo-
ria/Prática, onde Prática e Teoria não se dicotomizam, mas são mo-
mentos  concomitantes  de  um  mesmo  processo  de  percepção  de
mundo. Este trabalho de crescimento do Bom Senso dentro do Sen-
so Comum via Filosofia da Práxis seria realizado por pessoas a que
Gramsci denomina de “Intelectuais Orgânicos”.  “Todos os homens
são intelectuais, poder-se-ia dizer então; mas nem todos os homens
desempenham na sociedade a função de intelectuais.” (Gramsci, 1995,
p. 07)

Gramsci (1995) defende o ponto de vista de que todos os se-
res humanos são indivíduos pensantes,  capazes de determinar suas
próprias atitudes, logo intelectuais. Entretanto, os intelectuais orgâni-
cos são pessoas dedicadas especificamente ao trabalho de formação
política e ética das massas. Este intelectual não tem o cunho que coti-
dianamente a ele se dá, como de uma pessoa escolarizada, geralmen-
te de curso superior. O intelectual orgânico pode ser, inclusive, al-
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guém analfabeto. O importante é que o intelectual orgânico possui
uma preocupação maior que a média em conduzir pequenas partes
do processo revolucionário, com a habilidade política para infiltrar a
ideologia do dominado no interior da classe dominante. Este proces-
so, lento, mas revolucionário, estabelece uma revolução mais consis-
tente por trabalhar as consciências das massas, verdadeira instância
de revolução, numa perspectiva de classe. 

Para Gramsci (1995), além dos intelectuais orgânicos, também
existem os tradicionais. Estes atuam construindo o consenso entre o
Estado e a sociedade. São, no sentido pleno, funcionários das supe-
restruturas, intelectuais que apesar de tentar manter uma aparência
de neutralidade, de não estar ligados a nenhuma classe social, na rea-
lidade são porta- vozes do grupo dominante para o exercício das fun-
ções subalternas da hegemonia social e do governo político. O objeti-
vo de toda classe social, ao alcançar o poder, é obter a “hegemonia”.
A hegemonia é o processo de domínio e ascendência de uma classe
por outra, no decorrer de um determinado processo histórico. Ela
pode se apresentar como domínio e como direção intelectual e mo-
ral. O preparo das classes subordinadas para exercer o poder revolu-
cionário consiste justamente na consciência e no aprendizado dos va-
lores necessários ao exercício destas funções da hegemonia. A luta
de classes visa justamente o controle hegemônico do Estado.  A he-
gemonia não se dá ao acaso. Ela á formada por instituições, como a
Igreja, os sindicatos, as escolas, etc., que constituem aparelhos de he-
gemonia de uma classe, em suas múltiplas articulações e subsistemas:
o aparelho escolar (da escola primária à universidade), aparelho edi-
torial e cultural (das bibliotecas aos museus), organização da informa-
ção (jornais,  diários e revistas),  a vida cotidiana e até o nome das
ruas. 

A hegemonia se constrói por vários caminhos. Um deles é a
ideologia dominante, enraizada nos Aparelhos Ideológicos citados por
Althusser (1974). A dominação também se produz e reproduz via co-
erção, por vezes física. O Estado capitalista, para Gramsci, assenta-se
na equação à qual o Estado é fruto da somatória entre a sociedade ci-
vil e a sociedade política, ou hegemonia revestida de coerção. Isto
constitui aquilo que, para Gramsci, faz o “Bloco Histórico”, ou seja,
um processo hegemônico onde uma classe se mantém no poder atra-
vés de complexos esquemas de hegemonia e coerção. 

Com referência ao jornal, o autor o identifica como sendo um
aparelho de hegemonia de uma classe social. Para ele, o jornal deve
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construir um edifício cultural, com que se desenha um mapa intelec-
tual e moral do país, localizando os grandes movimentos de ideias e
os grandes centros. “[…] uma associação normal concebe a si mesma
como uma aristocracia, uma elite, uma vanguarda, […] Portanto, esta
associação não se considera como algo definitivo e enrijecido, mas
como tendente a ampliar-se a todo um agrupamento social,  que é
também considerado como tendente a unificar toda a humanidade.
(Gramsci, 1995, p. 168)

Ao mesmo tempo, o leitor é considerado a partir de dois as-
pectos principais. Em primeiro lugar, como elementos ideológicos e
transformáveis e, em segundo lugar, como sujeitos econômicos, que
tenham recursos que os tornem capazes de adquirir o jornal.

Uma revista, como um jornal, como um livro, como
qualquer  outro  modo  de  expressão  didática  que
seja planejado tendo em vista uma determinada mé-
dia  de leitores,  de ouvintes,  etc.,  de público,  não
pode contentar a todos na mesma medida, ser igual-
mente útil a todos; o importante é que seja um estí-
mulo  para  todos,  pois  nenhuma  publicação  pode
substituir  o  cérebro  pensante  ou  determinar  ex
novo interesses  intelectuais  e  científicos  onde  só
pode existir interesse pelos bate-papos de café ou
onde se pensa que se vive para divertir-se e passar
bem. (Gramsci, 1995, p. 180)

Gramsci classifica os tipos de jornais então existentes. O jor-
nal católico está a serviço da Igreja e em defesa de sua ação e dos
seus interesses. O jornal de opinião, que atua como o órgão oficial
de um determinado partido político, exprimindo as suas ideias sobre
o modelo de sociedade a ser seguido. O jornal popular, que é volta-
do para as massas. Em síntese, o jornalismo, de acordo com Gramsci,
é a expressão de um grupo que pretende através de diversas ativida-
des publicistas,  difundir uma concepção de mundo. Os jornais são
aparelhos de hegemonia de uma classe social, onde os intelectuais se
apoiam para manifestar as suas ideias sobre um projeto de sociedade.
O espaço onde os intelectuais orgânicos manifestam o seu pensamen-
to e entram no embate, defendendo os projetos de mundo de uma
classe social. Neles, tanto os intelectuais orgânicos como os tradicio-
nais manifestam as suas opiniões, o que demonstra que os mesmos
estão longe da neutralidade, já que são interlocutores de um projeto
social. 
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A discussão da relação entre classes sociais e linguagem so-
mente pode ser estudada do ponto de vista histórico. O classificado
de jornal também representa a relação entre as classes sociais através
de diferentes seções, enunciados e mercadorias. A seção de venda de
veículos é dividida pelas marcas de carros nacionais e de importados.
Os carros nacionais aparecem em maior número e separados por um
bloco de marcas, como um bloco de classificados da linha Fiat, outro
bloco VW, outro bloco da GM, entre outros mais. Já os importados
são distribuídos em apenas um bloco e em número bem menor. Isso
nos leva à hipótese que a demanda de compra e venda de carros im-
portados é reduzida em virtude da dinâmica da política econômica
nacional, que ao taxar com impostos de importação, eleva o preço fi-
nal do automóvel, restringindo o seu consumo a minorias privilegia-
das da sociedade. 

O automóvel, enquanto uma mercadoria, é oferecido a consu-
midores específicos que têm condições de consumir. Quanto maior a
condição financeira, maior a possibilidade de adquirir um carro com
um custo elevado e vice-versa. No entanto, a linguagem utilizada nos
enunciados,  tanto  para  os  carros  nacionais  como importados  é  a
mesma. A página do jornal Folha de São Paulo datada de 24 de no-
vembro de 2000 – figura 26 - exemplifica esta afirmação.

(26)

 
Engels (1972), na Dialética da Natureza, destaca a historicidade

da linguagem ao afirmar que esta se consolidou quando um homem
passou a ter o que dizer a outro. Tomando como referência o con-
ceito ao qual o homem não nasce como tal, mas assim se torna, de-
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monstra que a necessidade criou um órgão biológico para que a fala
se manifestasse. “A necessidade criou, para isso, um órgão apropria-
do: a tosca laringe do macaco transformou-se lentamente, mas num
sentido definido, adquirindo modulações cada vez mais diferenciadas;
e os órgãos da boca foram aprendendo gradualmente a pronunciar
uma palavra após a outra.” (Engels, 1972, p. 218) 

A fala, afirma o autor, é uma das ferramentas que com a ajuda
do trabalho, serve para distinguir os homens dos animais. A lingua-
gem é fruto da  necessidade de mediação com a natureza. Assim, pri-
meiramente o trabalho e, como consequência dele a palavra, foram
os dois principais estímulos para a configuração do homem. 

Para Bakhtin (1988), a fala é o motor das transformações lin-
guísticas. Ela é a arena onde se confrontam valores sociais contraditó-
rios. A interação verbal, por sua vez, é inseparável de outras formas
de comunicação, implicando em conflitos, relações de dominação e
de resistência. Todo signo é ideológico, reflexo das estruturas sociais.
Tomando como referência o conceito de ideologia em Marx, Bakhtin
afirma que o signo e a situação social estão intimamente ligados, de
modo que a palavra passa a ter um significado especial, pois se torna
um sólido indicador de mudanças sociais. A língua é expressão das
relações e das lutas sociais, transformando e sendo transformada por
esse conflito, servindo de instrumento e de material.

Os diversos gêneros de discurso, Bakthin os distingue em pri-
mários, como o diálogo face-a-face, e os secundários, que resultam
de alterações e associações de gêneros primários. Dentro do gênero
secundário podem ser incluídos os romances, o teatro, o discurso ci-
entífico, entre outros. O gênero primário é composto por espécies
simples de comunicação verbal espontânea como os diálogos espon-
tâneos. Os dois gêneros fundem-se quando o gênero primário é ab-
sorvido pelo secundário e a partir disso, a comunicação verbal espon-
tânea presente no gênero secundário só passa a se integrar com a re-
alidade  existente  através  do  romance ou do enunciado  como um
todo. 

O  estilo  vincula-se  a  unidades  composicionais  e  temáticas,
como a forma de estruturação e conclusão de um todo, a relação en-
tre locutor e o interlocutor da comunicação verbal. Ou seja, o estilo
faz parte do gênero de um enunciado. As mudanças históricas dos es-
tilos não podem separar-se das mudanças dos gêneros do discurso.
Os enunciados ou gêneros de discurso por estarem estritamente vin-
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culados às atividades humanas representam a ligação entre a história
da sociedade e a história da língua.

De acordo com Bakhtin (1992), o interlocutor possui uma ati-
tude responsiva ativa, isto é, aquele que compreende o discurso pode
concordar  ou  discordar  do  mesmo.  Esta  atitude  responsiva  ativa
acompanha a compreensão de um enunciado vivo; a compreensão
responsiva é a preparação e o início para uma resposta. Nossas falas
se dão dentro de gêneros discursivos, por isso, todos os enunciados
possuem  uma  forma  padrão  e  uma  estruturação  do  todo.  Logo,
aprender a falar é aprender a estruturar enunciados. Para Bakhtin, a
comunicação verbal seria quase impossível se não houvesse os gêne-
ros do discurso ou se não fosse possível dominá-los. Isto porque os
gêneros são dados ao indivíduo falante e não criados por ele, tendo,
portanto, um valor normativo.

Bakhtin afirma que ignorar “a natureza do enunciado e as par-
ticularidades dos gêneros, que assinalam a variedade do discurso em
qualquer área do estudo linguístico leva ao formalismo e à abstração,
desvirtua a historicidade do estudo, enfraquece o vínculo existente
entre a língua e a vida. A língua penetra a vida através dos enunciados
concretos que a realizam, e é também através dos enunciados con-
cretos que a vida penetra na língua. (Bakhtin, 1992, p. 282)

Nos gêneros de discurso expressam-se as relações existentes
entre os homens. Quanto mais complexas são estas relações, mais
complexos são os gêneros discursivos, já que são o fruto de diferen-
tes atividades na sociedade, expressando também os modos específi-
cos de fala já que no interior do gênero discursivo abriga-se o estilo
do locutor.  Se os homens são históricos,  os gêneros  do discurso
também o são. 

Como fenômeno histórico, a língua se transforma e é transfor-
mada pela dinâmica da sociedade. As formas como se consolida tam-
bém entram em discussão. Como lugar de veiculação de discursos, os
jornais são um rico campo para verificar mudanças através do tempo.
Como gênero de discurso, o classificado de jornal é um exemplo de
gênero que emerge do interior da publicidade e se transforma em es-
paço sucinto de anúncio de bens e serviços que fazem circular as
mercadorias.  É,  portanto,  um gênero  que,  para  ser  compreendido
para além de suas características, não pode ser dissociado da dinâmi-
ca da organização do jornal e deste no interior da produção capitalis-
ta.
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II
A propaganda e o capitalismo

capitalismo, voltado para a ampla produção industrial,
criou e recriou formas para que as mercadorias fossem
adquiridas, visando acelerar constantemente a velocida-
de do consumo. Dentro deste contexto, a propaganda
tornou-se um importante instrumento.  A propaganda

desenvolveu-se com a ascensão do capitalismo. Vestergaard e Schrö-
der (1988) afirmam que com o desenvolvimento da tecnologia e das
técnicas de produção, as empresas passaram a produzir mercadorias
em maior quantidade, mercadorias voltadas para um mercado que se
transformava a cada dia. Thompson (1998, p. 74) afirma que com o
aumento do número de leitores, a propaganda comercial adquiriu um
papel primordial na organização financeira das indústrias. Os jornais
transformaram-se em um meio vital para a venda de outros bens e
serviços, e sua capacidade de garantir receita através dos anúncios fi-
cou diretamente dependente do tamanho e do perfil dos leitores. Os
jornais  tornaram-se grandes  empreendimentos  comerciais  que exi-
gem grandes quantidades de capital inicial e de sustentação em face à
intensa e crescente competição.

O

Com efeito, os jornais também sofreram profundas mudanças
estruturais. Enquanto instrumentos de comunicação dirigidos a uma
parcela da sociedade, passaram a elaborar diferentes gêneros de dis-
curso, entre eles, a propaganda e o classificado. Neste trabalho utili-
zarei a expressão “propaganda” incluindo tanto o que teóricos da co-
municação e da linguagem têm distinguido como publicidade quanto o
que têm conceituado como “propaganda”, termo em geral reservado
a mensagens políticas, religiosas, institucionais.

De acordo com Vestergaard e Schröder (1988, p. 02) os anún-
cios de exibição, que é a propaganda, são colocados nos jornais para
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atrair a atenção dos leitores, já que os leitores, em princípio, não es-
tão interessados num determinado objeto. Já os classificados são in-
troduzidos em páginas especiais e distribuídos por assuntos, sendo li-
dos por pessoas interessadas em um determinado produto ou servi-
ço. Além disso, a propaganda é elaborada por uma agência publicitá-
ria e baseada, muitas vezes, em pesquisas sobre determinada merca-
doria. Enquanto que o classificado é um discurso elaborado e enunci-
ado por um locutor interessado em vender uma única mercadoria
para outro único comprador.  A propaganda apresenta  a marca de
uma mercadoria para ser vendida a vários compradores, o classifica-
do apresenta sempre um produto individualizado, listando-os um a
um, conforme se verificou no exemplo 26.

Atualmente, em um mesmo caderno são colocados subgêne-
ros do classificado como avisos, recados e mensagens. Essa outra ca-
tegoria de textos, os avisos, que se aproxima dos classificados é en-
contrada em murais de supermercados, edifícios, entre outros luga-
res. Enquanto que no classificado supõe-se a existência de interlocu-
tores interessados, nos avisos é o interesse do locutor que se so-
brepõe. Também estes “quadros de avisos” acabaram se tornando lu-
gares de veiculação de anúncios de venda formatados no estilo do gê-
nero “classificados”.  Vejam algumas diferenças  entre classificados e
propaganda no quadro a seguir:

Diferenças entre os classificados e a propaganda
CLASSIFICADO PROPAGANDA
Linguagem clara com palavras curtas. Linguagem  freqüentemente  meta-

fórica
Segue modelo apresentado pelo jornal. Não  segue  modelo;  ao  contrário,

persegue a originalidade.
Supõe um leitor  específico,  interessado  em com-
prar. 

O leitor não é específico e pode não
estar interessado em comprar. 

Através da história, o tamanho do classificado dimi-
nuiu.

A  propaganda  vem  aumentando  o
seu tamanho. 

Não apela para a emoção do leitor. Apela para a emoção do leitor.
Uso de símbolos pausais – vírgula, ponto e vírgula,
ponto.  

Uso  de  símbolos  melódicos  –  dois
pontos,  pontos  de exclamação e  in-
terrogação.

Uso de Sintagmas nominais. Uso de sintagmas verbais.
Uso de expressões que remetem diretamente a re-
lação compra/venda 

A relação de compra/venda não é ex-
plicitada, mas pressuposta.

A propaganda também é utilizada para divulgar o próprio clas-
sificado, como no dia das mães, dos namorados, quando os classifica-
dos são objeto de propaganda. Nota-se, por exemplo, uma espécie
de “guerra comercial” entre grandes jornais de São Paulo – OESP
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(Jornal O Estado de São Paulo), FSP Jornal Folha de São Paulo) etc., a
– cada um deles apresentando-se como o jornal que mais veicula clas-
sificados. Da quantidade, as empresas jornalísticas inferem preferên-
cia e qualidade.

Vestergaard e Schröder (1988) reconhecem que três partici-
pantes fazem parte da comunicação de propaganda: o anunciante, o
produto e  o comprador  potencial.  Além disso,  a  propaganda  tem
como missão chamar a atenção, despertar interesse, estimular o de-
sejo, criar convicção, induzir à ação. O papel da propaganda é persua-
dir os consumidores a adquirirem uma determinada mercadoria.  A
publicidade utiliza-se do emocional, e por essa via procura seduzir o
leitor, já o classificado reduz a um mínimo essa emoção para traba-
lhar com a informação objetiva. Inúmeras análises têm mostrado que
a propaganda  reflete as tendências de um determinado período his-
tórico e os valores culturais de uma sociedade. Porém, dada a diver-
sidade das mercadorias que são oferecidas pelo capitalismo, os méto-
dos de persuasão são heterogêneos, variando de acordo com os es-
tratos sociais a que se destinam. 

No classificado, a persuasão é menor do que na propaganda.
Isto porque as características da mercadoria são apresentadas sem a
intenção de despertar a emoção do leitor, mas sim de informá-lo so-
bre a possibilidade da transação comercial. Os dados são apresenta-
dos e cabe ao leitor interessado decidir sobre o interesse na merca-
doria. Apenas em alguns tipos de classificados, como de “Empregados
Procurados” é que a persuasão aparece de modo mais claro. Há um
interesse do locutor em capturar o leitor, em geral o lugar da quanti-
dade como mote, mas uma quantidade específica: os ganhos possíveis.
O lugar da qualidade, quando presente, remete ao trabalho indepen-
dente, livre das relações com chefias. Isso é feito através de palavras
utilizadas no contexto. Neste sentido, o exemplo 27 reúne ambos
processos de persuasão:  “ganhos de até R$ 30.000 ao ano” e site
muito sugestivo “www. demitaseuchefe.com”.     

(27)
AUTÔNOMO

Possibilidade. Ganhos de até
R$ 30.000 ao ano, período parcial

integral. Damos treinam.
wwdemi...com
Fone: 11 32….

Folha de S. Paulo 25/03/2001
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Em outros tipos de classificados como de vendas / compra de
imóveis, a persuasão aparece sutilmente e em poucas palavras. Nos
exemplos 28 e 29, o locutor tenta persuadir o interlocutor através
das palavras “linda vista” e “lindo jardim”.

(28)
ATIBAIA 1.000M2

Local alto, plano, linda vista
luz, cabo tel, pomar 5xR$ 2

mil ou R$ 4 mil + sd 20x R$. 
Ac auto. Casa nova op-

cional a partir de R$ 8 mil Fone:
(11) 62….

Folha de S. Paulo 25/03/2001

(29)
SÃO ROQUE

Vdo. Ou troco casa de campo a
30 min. De S.P., terr. 2700 m2

a.c. 400 m2, casa c/ varandas.
3 ds. (1 ste), casa caseiro no-
va, tel., churrasq., pisc. e lindo

jardim. tr. (11) 4153... 
Folha de S. Paulo 25/03/2001

Voltada para atender, em especial, os interesses da burguesia,
a propaganda consolidou-se como um braço das elites,  ferramenta
que teria como missão garantir a circulação de um imenso universo
de mercadorias que passaram a circular pelo planeta. Uma propagan-
da é um instrumento utilizado para garantir o consumo em massa. Ela
tem como objetivo atingir coletivos de seres humanos que se situam
acima do nível  de subsistência,  ou seja,  aqueles que pertencem às
classes sociais que podem consumir. Se no final do século XIX a pu-
blicidade representava um recorte de jornal, no início do século XXI,
ocupa páginas inteiras. 

O aumento da produção industrial capitalista ocasionou pro-
fundas mudanças. Com o capitalismo consolidou-se a grande indús-
tria, tornando a concorrência entre capitais cada vez mais mundial.
Estendeu  a  liberdade  de  comércio  (laissez-faire),  revolucionou  os
transportes, estendeu os meios de comunicação, aperfeiçoou o siste-
ma monetário e despatriou-se em seguida. Marx afirma que ao passo
que a burguesia de cada nação conserva interesses nacionais particu-
lares, a grande indústria criou uma classe internacional, presente em
todas as nações e cantos do planeta, independente de estar no cen-
tro ou na periferia do sistema. Uma classe que “realmente está livre
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de todo o velho mundo e, ao mesmo tempo, a ele se contrapõe. Tor-
na insuportável para o operário não só a relação com o capitalista
mas o próprio trabalho.” (Marx, 1984, p. 78)

Em termos da organização da produção, o taylorismo e o for-
dismo representaram a sistematização do esforço do capital em man-
ter a produção sob o seu controle, abolindo a resistência do traba-
lho. A organização do trabalho foi transformada pelo capital, tendo
como objetivo o desenvolvimento de formas mais elaboradas que vi-
savam o controle e o aumento da produtividade. Em o capitalismo a
divisão social do trabalho é dominada pelos interesses do mercado,
enquanto a divisão do trabalho dentro da indústria é imposta pelo
planejamento e controle. No capitalismo, os produtos da divisão so-
cial do trabalho são trocados como mercadorias, enquanto os resul-
tados das operações dos trabalhadores parcelados não são trocados
dentro da fábrica, como no mercado, mas são todos possuídos pelo
mesmo capital. Enquanto a divisão social do trabalho subdivide a soci-
edade, a divisão parcelada do trabalho subdivide o homem. 

Braverman (1980) afirma que quanto maior a divisão de ofí-
cios, mais barata é a compra e venda da força de trabalho. Ao des-
truir os ofícios, o capitalismo os constrói sob o seu domínio, visando
com isso a extração da força de trabalho de vantagens máximas vol-
tadas ao aumento incessante do lucro. Com relação ao mercado, a
força de trabalho pode ser comprada a menores custos como ele-
mentos dissociados do que como capacidade integrada num só traba-
lhador.  Ao  mesmo tempo,  a  força  de  trabalho  converte-se  numa
mercadoria. Suas necessidades são voltadas aos interesses do capita-
lista que visa ampliar o valor do seu capital e baratear sua mercado-
ria, criando uma população trabalhadora ajustada às suas necessida-
des. Observa-se que em longo prazo foi construída uma massa de
trabalho simples,  que se transformou numa característica  principal
das populações dos países desenvolvidos. 

Lucena (2001) afirma que com referência ao trabalho simples e
parcelar, o taylorismo representou o empenho para a aplicação dos
métodos da ciência aos problemas do controle de trabalho nas em-
presas capitalistas  em rápida expansão.  Taylor,  cuja obra começou
por volta de 1880, teve como preocupação central o desenvolvimen-
to de um conceito de controle da produção capitalista. Para isso, de-
senvolveu os princípios da gerência científica, como um instrumento
para o controle total do capital sobre o trabalho. Braverman (1980)
analisa o conceito de gerência, afirmando que o verbo, “to manage
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(administrar,  gerenciar),  vem de manus do latim, que significa mão.
Antigamente significava adestrar um cavalo nas suas andaduras, para
fazê-lo praticar o manège. Como um cavaleiro que utiliza rédias, bri-
dão, esporas, cenoura, chicote e adestramento desde o nascimento
para impor a sua vontade ao animal, o capitalista empenha-se, através
da gerência (management), em controlar. (Braverman, 1980, p. 68)

Lucena (2001) afirma que ao mesmo tempo a gerência científi-
ca atuou numa outra perspectiva. Além de propiciar a separação en-
tre o saber e o fazer, criou estratégias no intuito de habituar o traba-
lhador ao capitalismo. Os trabalhadores deveriam se adestrar à pro-
dução capitalista, um adestramento que deveria ser renovado de ge-
ração em geração. Suas faculdades críticas, inteligentes eram vistas,
por menores que fossem, como uma ameaça ao capital. A necessida-
de de ajuste ao trabalho é um aspecto inerente ao capitalismo. A
constante busca de ajuste do ser social ao capitalismo acaba por im-
pactar na adoção de um conjunto de condutas que disciplinas os se-
res humanos não só para o trabalho, mas para toda a vida social. 

A produção em massa enquanto processo de disciplinamento
social justificado por um intenso processo de fetichização da merca-
doria exemplifica esta afirmação. Por volta de 1908, Ford lançou o
modelo T. Em janeiro de 1914, com inauguração da primeira esteira
rolante sem fim na fábrica Ford em Higland Park, em três meses o
tempo de montagem havia reduzido a um décimo do tempo anterior-
mente necessário. Por volta de 1925, havia uma organização que pro-
duzia quase tantos carros por dia quantos os que haviam sido fabrica-
dos durante todo o ano de 1908. O aumento da produção se devia
ao controle gerencial e às mudanças na organização do trabalho. A
organização podia dobrar e triplicar o índice das operações que seri-
am executadas. O ofício cedeu lugar a operações pormenorizadas e
repetidas, e as taxas de salário padronizaram-se em níveis uniformes. 

Gramsci  ofereceu notória contribuição para o processo em
questão. Tomando como referência a construção de um modelo de
“sentir e perceber a vida” para além de uma mera escolha empresari-
al, Gramsci desenvolveu a tese referente à construção de um novo
tipo de trabalhador manifesta no jeito americano de viver e trabalhar.
O que estava em jogo era a construção de um novo tipo de trabalha-
dor e de processo produtivo. A construção da imagem do trabalha-
dor americano vitorioso, que através do acesso aos bens de consumo
possui um padrão de vida invejável em relação aos demais trabalha-
dores do planeta foi fundamental para o fomento da propaganda esta-
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dunidense no planeta. Ao proporcionar acesso às mercadorias, ape-
sar de não conseguir abolir o conflito entre o capital e o trabalho, faz
com que o segundo fique no âmbito do primeiro, limitado às “ordem
e ao progresso”. 

O americanismo e o fordismo derivam da necessidade da orga-
nização de uma economia programática e seus problemas e contradi-
ções derivam dos elos da cadeia que demonstram a passagem do indi-
vidualismo econômico para a economia programática. As relações en-
tre o capital e o trabalho não são tão harmoniosas como aparentam
ser. 

Lucena (2001) afirma que vários são os mecanismos de coer-
ção que o capital passou a utilizar com o desenvolvimento do fordis-
mo. Entre eles, as iniciativas puritanas que visam manter o equilíbrio
do trabalhador,  evitando o seu colapso físico e o controle através
dos salários. 

Para  Harvey (1996) foi após a segunda guerra mundial que o
fordismo se consolidou. O desenvolvimento da economia no planeta
redefiniu os papéis das instituições. O Estado assumiu o papel central
na organização do desenvolvimento do capitalismo, o capital corpora-
tivo se ajustou à lucratividade e o trabalho organizado assumiu novos
papéis no desempenho dos mercados e do processo produtivo. O
fordismo no pós-guerra teve um significado maior do que aparentou.
Ele significou a construção de um modo de vida total, que redefinia o
papel do homem na sociedade capitalista. Uma sociedade voltada ao
consumo, onde o Estado dava ao sistema a sua coerência, configuran-
do, através do poder político, as noções de democracia aos moldes
do capital, e regulando uma economia aos moldes do consumo em
massa. O fordismo significava a operacionalização da funcionalidade e
eficiência do regime.

O consumo de automóveis expandiu-se por todo o planeta,
atingindo a Europa e depois as classes médias dos países latino-ameri-
canos. O automóvel que antes era um símbolo de status social, pas-
sou a ser mercadoria e representa a sociedade de consumo instaura-
da. Ter um automóvel na garagem, uma casa sem muros e a possibili-
dade de lazer, significava a concretização do sonho americano de vi-
ver e trabalhar. A demonstração efetiva de que “o capitalismo pro-
porcionaria a felicidade à coletividade”. Uma felicidade baseada no fe-
tiche da mercadoria, o acesso incondicional aos bens de consumo, ou
seja, todo indivíduo teria a possibilidade da conquista de bens de con-
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sumo e esse mesmo indivíduo seria muito mais realizado ao adquirir
determinada mercadoria.

O modelo de produção em massa, aos moldes fordistas, ex-
pandiu-se através dos oceanos. A propaganda desenvolvia-se com o
crescimento da produção e do consumo em massa. Como forma de
comunicação, transformava-se de acordo com as exigências do con-
sumo, surgindo em seu interior, profissionais que desenvolveriam es-
tratégias para o aumento das vendas. De acordo com Vestergaard e
Schröder (1988), a propaganda constitui uma forma pública de comu-
nicação verbal e não verbal. Os autores retomam as funções da lin-
guagem apontadas por Jakobson. A função expressiva, onde a lingua-
gem focaliza o emissor. A diretiva, voltada para o receptor. A infor-
macional que focaliza o significado. A metalinguística que focaliza o
código. A interacional que se ocupa do canal de expressão. A contex-
tual que se relaciona com o contexto. A poética que está voltada, ao
mesmo tempo, para o código e o seu significado.

No caso do classificado, podemos dizer que a sua relação com
a sociedade consumista resultou em uma linguagem objetiva e sem
ambiguidade. Isso para que houvesse maior rapidez na compreensão
do texto por parte do interlocutor e para que o processo de compra
e venda da mercadoria também ocorresse rapidamente. 

A linguagem do classificado passou a ser utilizada de acordo
com o interesse reprodutivo do capital, ou seja, o tamanho foi redu-
zido porque o locutor pagava, e paga até hoje, pela quantidade de le-
tras usadas no contexto. As palavras eram mais curtas para que a
compreensão fosse rápida e o uso de abreviações tornou-se comum
no classificado devido aos dois motivos citados anteriormente, isto é,
a rapidez de compreensão e o custo do próprio classificado. Para os
consumidores bastava identificar as características essenciais da mer-
cadoria para analisar se havia interesse ou não na compra. A neutrali-
dade do próprio ato de comprar omitia o processo de fetichização da
mercadoria existente na sociedade capitalista.

Tomando como referência o ato da compra enquanto uma es-
colha individual, os classificados se apresentavam por um lado apenas
como  um mecanismo  difusor  da  comunicação  e,  por  outro  lado,
como o instrumento em si que garantiria a circulação das mercadori-
as. Tomando como referência os princípios da produção em massa
assentados em pressupostos fordistas difusoras do jeito americano de
viver  e  trabalhar,  a  concretização  desse mesmo classificado estava
além de um mero mecanismo formal de divulgação de mercadorias à
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venda. Os classificados tinham como essência a luta da conquista da
subjetividade, materializando-se os fundamentos da economia política
aos quais o consumo precede a produção. Voltaremos a essa questão
um pouco mais a frente. 

Toda uma estrutura de produção linguística é utilizada  para
esse fim, tal qual demonstra o exemplo a seguir:

(30)
JABAQUARA

duplex 3 ds, 2 gar. R$ 125 mil.
Fin. S.F.H. e FGTS F: (11)...
Folha de S. Paulo 25/03/2001

Outro aspecto considerado diz respeito ao conteúdo da co-
municação. Os autores dividem-no em conteúdo implícito e explícito.
O primeiro diz respeito à necessidade de distinguir aquilo que efeti-
vamente se diz daquilo que se deduz do conteúdo do que foi dito. Ele
pode ser dividido em três graus: a ilação, que é aquilo que se pode
concluir logicamente de uma declaração; a pressuposição, que é aqui-
lo que é obrigatório para que um enunciado seja verdadeiro; e a ex-
pectativa, que se funda no fato de que sempre deve haver um motivo
para  que algo seja  dito.  Na linguagem publicitária  deve-se  fazer  o
máximo possível de alegações positivas em favor de uma mercadoria,
sem de fato realizá-las. O uso da pressuposição e da expectativa é
frequente. 

Com referência à comunicação não verbal, a mensagem visual
é um exemplo. As imagens permitem uma possibilidade de comunica-
ção entre os homens. Vestergaard e Schroder (1988) afirmam que a
diferença mais importante entre a imagem e o texto verbal é que o
último contém um verbo conjugado num tempo definido, ao contrá-
rio das imagens que podem parecer atemporais. Quando um texto e
uma imagem coincidem num veículo, o texto proporciona o elo entre
a imagem e a situação espacial e temporal que os meios puramente
visuais de expressão não permitem estabelecer.

Outro aspecto a considerar é que se por um lado a imagem é
menos explícita que o texto verbal, por outro, tem a vantagem de
poder comunicar mais coisas ao mesmo tempo. Com referência à
ação do homem na propaganda, é fundamental que ele dissimule a sua
atuação, não demonstrando que sua verdadeira intenção é fazer com
que os homens adquiram mercadorias. Trata-se de induzir o público
a comprar, mas sem explicitar esta intenção. O verbo “comprar” ge-
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ralmente não é utilizado, sendo substituído por pedir, experimentar,
etc. Existem anúncios que utilizam formas pouco cautelosas, usando
uma linguagem abertamente diretiva ; mas há também anúncios em
que somente o contexto permite inferir a diretividade da mensagem.
Os anúncios, quanto ao aspecto lingüístico, empregam uma técnica
que em alguns casos evitam o modo imperativo, utilizando como ape-
lo à ação de consumir, a indução a um conselho do que o consumi-
dor deve fazer. As propagandas omitem em seu discurso que o ato
de vender e de comprar é inerente a uma concepção de mundo. A
propaganda, ao agir como um braço do capital, vai muito além do rei-
nado da mercadoria, pois dissemina um projeto de classe, que tem
como essência as aspirações e os valores da burguesia. 

O anúncio deve sempre despertar o interesse do consumidor,
fazendo afirmações favoráveis aos produtos, colocando-os como in-
dispensáveis. Ele deve chamar a atenção, apelando para as necessida-
des materiais dos homens. A propaganda deve estimular o desejo do
leitor, criando o desejo pelo consumo. A propaganda atua no sentido
de garantir que a mercadoria atraia os sentidos e os desejos do con-
sumidor. O valor simbólico dos produtos é criado através de campa-
nhas publicitárias e transferido para os consumidores. Trata-se, sem-
pre, de produzir o consumo para que a produção (e o modo de pro-
dução) permaneça e cresça. No classificado, o homem não dissimula
sua atuação, pelo contrário, tenta demonstrá-la claramente. A inten-
ção em vender, comprar ou alugar é explícita. Enquanto que na pro-
paganda o verbo “comprar” é substituído por outros menos explíci-
tos, no classificado ocorre o contrário, os verbos “comprar”, “ven-
der”, “alugar”, “pagar” e “trocar” aparecem intencionalmente e sem
nenhuma cautela, como nos exemplos abaixo:

(31)
CONSULTÓRIO

Alugo sla p/ Consultório, clí-
nica V. Olímpia c. Infra-estru-

ra estac. 3846...
Folha de S. Paulo 25/03/2001

(32)
MONGAGUA/CASA

Linda, 3 suites, fte mar, vendo
ou troco imóvel ABC R$ 130

mil. F: 4123...
Folha de S. Paulo 01/04/2001
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(33)
GUARUJÁ

1d vdc, si, coz, 2 wc, terraço, 2
gars, mob, Px Mar. Pg fácil (11)

5543...
Folha de S. Paulo 01/04/2001

Do ponto de vista da utilização das mercadorias e de seu pro-
cesso de substituição, a propaganda de modo geral remete a produ-
tos novos, enquanto os classificados oferecem, de modo geral, pro-
dutos  já  utilizados.  Neste  sentido,  os  classificados podem mostrar
certo escalonamento dos produtos duráveis: as classes mais abasta-
das compram e depois os vendem. Talvez o produto-modelo deste
processo seja o automóvel, o mesmo produto símbolo da produção
em série.

O que se percebe é a crescente utilização de formas bem ela-
boradas de emprego das palavras que facilitem a captura da subjetivi-
dade daqueles que pretendem consumir determinada mercadoria. É o
demonstraremos na próxima parte. 
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III
A linguagem do classificado de jornal

o interior dos meios de comunicação existem várias
formas  de  construção  linguística  para  se  transmitir
uma mensagem, entre elas o classificado. Embora não
incluída  por Jolles  (1976)  em seu trabalho  sobre  as
“Formas Simples”, o conceito por ele formulado per-

mite acrescentar este gênero de textos entre tais formas.
N

Penso  naquelas  Formas  que  não  são  apreendidas
nem pela estilística, nem pela retórica, nem pela po-
ética, nem mesmo pela “escrita”, talvez; que não se
tornam verdadeiramente obras de arte, embora se-
jam poesia; em suma, aquelas formas a que se dão
comumente os nomes de Legenda, Saga, Mito, Adi-
vinha, Ditado, Caso, Memorável, Conto ou Chiste.
(Jolles, 1976, p. 20)

Os jornais que apresentam classificados são os comerciais e in-
formativos.  São  aqueles  que  transmitem  informações  aos  leitores,
mas também, possibilidades comerciais como anúncio de uma merca-
doria, venda ou compra de mercadorias, oferta ou procura de em-
pregos, entre outros. Consideramos esses jornais como meios de in-
formação e comunicação. De acordo com Thompson (1998, 26) es-
ses meios servem para fixar e transmitir informações através da mí-
dia. Na produção de formas simbólicas e na sua transmissão para ou-
tros,  os homens geralmente empregam um meio técnico.  O meio
técnico é o substrato material das formas simbólicas. Em outras pala-
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vras, é o elemento material por meio do qual o conteúdo simbólico é
fixado e transmitido. Todos os processos de intercâmbio simbólico
envolvem um meio técnico de algum tipo.

No final do século XIX, os jornais apresentavam seus classifi-
cados e propagandas nas mesmas páginas, não tinham cadernos espe-
cíficos e  não havia  divisões  por assunto ou tipos de mercadorias.
Vendiam-se todas as espécies de mercadorias e oferecia-se a força de
trabalho  de diversos  profissionais.  A separação  dos classificados  e
propagandas era feita através de “janelas”, ou seja, cada contexto fi-
cava  separado  das  demais  linhas  laterais,  superiores  e  inferiores,
como se estivesse dentro de um quadro. Provavelmente, essa forma
visual de separação era para facilitar a identificação de cada conteúdo.

Já no final do século XX e início do século XXI, os classifica-
dos e propagandas encontravam-se divididos em cadernos específi-
cos. Dependendo do jornal e do dia da semana esses cadernos vêm
especificados de diferentes maneiras. Alguns jornais, de segunda feira
a sábado, apresentam os classificados reunidos em um mesmo cader-
no e aos domingos, os classificados são colocados em cadernos espe-
cíficos como de veículos, empregos e os demais assuntos reunidos
cada um em um caderno. Consequentemente, cada tipo de mercado-
ria ficou em seu caderno próprio, ou seja, os carros poderiam ser lo-
calizados no caderno de veículos; procura e oferta de empregos no
caderno de empregos; e os assuntos diversificados em um caderno
de diversos. Nesse último, encontra-se desde a oferta de serviços de
prostituição até a venda de animais. Com relação às “janelas”, o uso
nos séculos XX e XXI continua o mesmo do final do século XIX. No
exemplo abaixo colocamos 4 classificados de um caderno de merca-
dorias diversificadas: um de contatos amorosos, outro de curso de
recarga de cartuchos de jato de tinta, outro de serviços de detetive
particular e por último, a venda de um cachorro de raça.

(34)

Folha de S.Paulo 23/04/2001
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Os “classificados de jornal” procuram utilizar uma linguagem
direta, sem muita ambiguidade, como geralmente aparece na propa-
ganda. Apesar disso, algumas expressões nada significam quando se
encontram fora do contexto. Somente serão entendidas por pessoas
que se familiarizam com a linguagem específica. Conforme foi aborda-
do anteriormente, para Bakhtin (1988) é o contexto da enunciação
que determina o sentido da palavra. Apesar de haver vários contex-
tos e várias significações, a palavra não deixa de ser “una”. Este é o
caso do enunciado a seguir:

(35)
GOL 16V 4P 99

15000Km vv/degrad. Liga
CD Tco/financ 242...

Correio Popular 05/07/2000

No  exemplo  acima,  aparecem  abreviações  que  longe  deste
contexto não têm nenhuma significação, como “16 v“ (16 válvulas),
“4 p“ (quatro portas), “vv” (vidro verde), “des” (desembaçador), “rd.
liga” (rodas de liga leve), “Tco” (troco por outro automóvel), “finan.”
(financio o valor do automóvel). Neste contexto, a abreviação CD
significa CD-player, mas fora dele poderia ser Compact-disc.

A escolha cuidadosa de palavras faz parte do classificado. Se-
gundo Francis Vanoye (1979, p. 85), as palavras percebidas de modo
mais rápido são as curtas, para facilitar a compreensão, as palavras de
formas simples, pois a prefixação, sufixação e composição prejudicam
a leitura rápida. Logo, os cuidados tidos também pelos emissores dos
“Classificados do Jornal” foram de excluir as palavras longas, as pala-
vras raras e as palavras complexas. As palavras mais importantes para
a compreensão são colocadas de preferência, na primeira metade da
frase ou proposição, conforme aponta o exemplo abaixo:

(36)
INTERNET

Negócio próprio. Altos ganhos
$$$! Treinamos: C/ carro, telefone

fixo, 2o Grau F: (11) 32...
Folha de S. Paulo 08/10/2000

Note-se que estes classificados, como os demais nos exemplos
que se seguirão, constituem um “ambiente verbal” a partir de uma
expressão matriz, em geral um substantivo, em ‘caixa alta’, de leitura
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rápida.  As demais  expressões descrevem o objeto específico ou o
serviço disponível. 

Maingueneau  (1989)  afirma  que  quando  um sujeito  enuncia
algo, supõe que existe um “ritual social da linguagem” subentendido,
compartilhado pelos interlocutores. No classificado, este “ritual” está
presente no momento em que o enunciado é direcionado a um tipo
ou grupo de leitor. Ou seja, a linguagem utilizada nesta parte do jor-
nal possui características próprias. A leitura dos “classificados” é de
procura; o leitor busca aquilo que lhe interessa para atingir seu obje-
tivo imediato. 

Para Bakhtin (1988), toda palavra possui “duas faces”: origina-
se de alguém e dirige-se para alguém. Constituindo o produto da in-
teração do locutor e do ouvinte, é um lugar-comum do locutor e in-
terlocutor. Deste produto faz parte o tipo de discurso utilizado, sen-
do sedutor e argumentativo na propaganda, sendo direto e sucinto
no classificado, com o emprego de itens lexicais que equivalem quase
a um “código” como se pôde ver no exemplo 35.  

Maingueneau (1989) defende que os encadeamentos argumen-
tativos possíveis se mostram na estrutura linguística dos enunciados e
não apenas nas informações que veiculam. Para a análise do discurso,
o importante é analisar o modo de funcionamento da linguagem. Isto
porque o funcionamento discursivo estrutura um discurso definido,
feito por um falante definido e direcionado para um interlocutor defi-
nido, com finalidades específicas. Esse mecanismo revela o jogo de in-
teração, de interlocução nos textos. Os classificados parecem “apre-
sentar” objetivamente um serviço, um objeto, neles dificilmente se
presentificam “torneios” argumentativos.  Nem por isso,  deixam os
classificados de apontar para uma forma de funcionamento de socie-
dade (onde aparentemente tudo se vende e tudo se compra) e por
isso desvelam o funcionamento ideológico e as formações discursivas
de que procedem. 

Nas redações de jornais são apresentados modelos de textos
para os locutores interessados em “anunciar” nas seções de classifica-
dos.  Estes modelos acabaram por constituir  um gênero  discursivo
cuja forma é quase fixa, tornando-o facilmente reconhecido. Neste
sentido, os classificados – cada um deles em particular – apresentam
um interessante e aparente paradoxo. Possuem um critério pessoal
de procura e venda, de preço, pois a quantidade de letras utilizadas
representa o valor final do classificado. 
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O classificado do período escravagista é útil para entendermos
melhor o período da escravidão no Brasil, em que o escravo era uma
mercadoria  do seu proprietário.  A própria  linguagem utilizada  de-
monstra essa mercantilização do corpo do escravo. O contexto do
anúncio apresentava: as características físicas do escravo, a utilização
do mesmo no trabalho braçal e a  descaracterização de que o escra-
vo possuía desejos, interesses e direitos. O escravo fugitivo era caça-
do como criminoso com recompensas oferecidas para quem o en-
contrasse. Por isso, o corpo do escravo era considerado uma merca-
doria. A propósito, há de se convir que a exploração do corpo trans-
cende  a  escravidão.  O  corpo,  historicamente,  ou  foi  apropriado,
como a escravidão, ou comprado, como a força de trabalho, ou
mesmo serviu  como meio  de  venda  de  sentimento  e  afetividade,
como a prostituição. 

Em termos da prostituição, a oferta de serviços aparece no
classificado como venda de sentimento e afetividade. Tanto o consu-
midor como mercadoria são únicos, no entanto essa mercadoria po-
derá ser “usada” por outro consumidor. E isso não acontece com o
restante dos classificados, já que uma casa à venda não poderá ser
usada por outra pessoa, isto é, a ideia de rotatividade existe no classi-
ficado de acompanhantes, mas não de uma imobiliária. Em outras pa-
lavras, na prostituição a venda do corpo ocorre em maior velocidade
do que a venda do imóvel. Em um classificado de prostituição, vários
interessados poderão aparecer ao mesmo tempo, diferindo-se apenas
com relação ao horário. Já no imóvel, o classificado é voltado para
um comprador único. Não significa que o imóvel não possa ser vendi-
do outras vezes. Para realização de uma outra venda, um novo classi-
ficado deverá ser elaborado, o que não ocorre em classificado de ser-
viço de “acompanhante” ou serviços sexuais:

(37)
BIANCA

Loira, 1,70m, 23 anos p/ ho-
mens exigentes. Local e motel

Fone: (19) 91...
Folha de S. Paulo 25/03/2001

Outro fator a  se observar  é a  linguagem do classificado de
acompanhantes. O locutor desse classificado utiliza uma linguagem di-
reta e um contexto iniciado por uma expressão matriz em caixa alta
e negrito, que normalmente é o nome fictício de uma pessoa. E nesse
contexto, o uso de adjetivos é constante, como também as caracte-
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rísticas físicas. Apesar de ter uma linguagem direta, esse tipo de clas-
sificado  não  possui  expressões  tão  claramente  “sexuais”  como os
classificados de “Fones  Eróticos”.  Outros detalhes  são observados
nos classificados  de  “Acompanhantes”  e  nos  de  “Fones  Eróticos”,
como o pagamento do consumidor que pode ser feito em “cheque
pré-datado, cartão de crédito, débito em Banco”. A prostituição é
vista como uma transação comercial qualquer, uma relação de com-
pra e venda de sentimentos. É o capital direcionando à oferta de for-
ça de trabalho das pessoas prostituídas e mostrando a mercantiliza-
ção do corpo ou das emoções dos indivíduos. Os exemplos mostram
essas características. 

(38)
ANA PAULA

Bonita, simpática e sensual.
(acess) 3237...

Folha de S.Paulo 25/03/2001

(39)
Ednei Erótico

ALÔ A DELÍCIA
Satisfaço suas taras (11)

3159… 24 hs ao Vivo. Cobrança D8 C.C. (todos)
Folha de S.Paulo 25/03/2001

(40)
Fone Erótico.

ALÔ A DELÍCIA
Liberamos tudo. F: …

24 hs ao Vivo. Cobrança D8 C.C. (todos)

DISK ALÔ FANTASIA
Ao vivo! Gatinha carente preci-

as de um consolo! Dê a ela (11)…

DISK SEXO 24 HORAS
Nua … sentadinha no seu colo … 

toda molhadinha F: ligação internacional...
Folha de S.Paulo 25/03/2001

Para Bakhtin (1988), o importante na interlocução não é reco-
nhecer a forma usada, mas sim compreendê-la num contexto preciso,
entender “sua significação numa enunciação particular”. No exemplo
a seguir, onde o leitor precisará apenas identificar o gênero discursi-
vo e no contexto deste gênero compreenderá o significado das pou-
cas palavras do enunciado, ou seja, apesar de não haver nenhum sin-
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tagma verbal,  o leitor compreenderá que alguém está colocando à
venda um produto: 

(41)
LABRADOR

Amarelo, R$ 500 F (11) 39...
Folha de S. Paulo 08/10/2000

Note-se que a mesma sequência de palavras fora de um con-
texto de classificados poderia ser reconhecida como expressões pos-
síveis, mas não haveria compreensão. É por isso que não se pode fa-
lar em relação discursiva sem analisar a tipologia de discurso. Orlandi
(1983,146) funda o conceito de discurso em sua relação com a lingua-
gem em interação, ou seja, a relação estabelecida pelos interlocuto-
res e pelo contexto. Os discursos informativos como o jornalístico,
não podem ser definidos somente como informativos:  neles existe
uma finalidade prática a ser atingida.  No caso do classificado, para
além da informação, há uma oferta de compra e venda e às vezes apa-
recem classificados que, pelos termos empregados,  apresentam um
torneio argumentativo. No classificado abaixo, o efeito argumentativo
vem através das palavras “tradicional e oportunidade”, onde o grupo
hoteleiro coloca-se como respeitável, sério e consequentemente tra-
dicional.  Logo, o verbo “oferecer” e o substantivo “oportunidade”
são utilizados, em seguida, para transmitir a ideia de que esse grupo
hoteleiro  permite aos profissionais  a chance de trabalhar  em uma
sólida empresa do mercado e não somente que essa mesma empresa
“sólida” necessita de um funcionário, no caso um gerente de serviços.

(42)
Tradicional Grupo do segmento de Hotelaria

oferece oportunidade para:
GERENTE 

DE SERVIÇOS
Profissional sexo masculino e experiên-
cia em hotelaria e em rotinas adminis-
trativas, imprescindível disponibilidade

para residir no local.
Os interessados deverão comparecer na

R. Voluntário Delmiro Sampaio, 74
sobre-loja – Santo Amaro ou entrar em

contato pelo telefone 548-8... 
Correio Popular 15/04/1998

Do ponto de vista das funções de linguagem (Jakobson,1969),
nos classificados é a função referencial que parece predominar. No
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entanto, seus enunciados predominantemente descritivos escondem
na verdade a função conativa, pois é o possível comprador, suposto já
interessado, que o classificado pretende atingir.

Outra característica dos classificados é o uso exclusivo da mo-
dalidade escrita, já que sempre vêm veiculados pela imprensa escri-
ta.26 A escrita contém recursos que são usados para a compreensão
esperada. Um desses recursos é a pontuação, recortando o discurso
em grupos de palavras e “evitando” erros de interpretação. Vanoye
(1979) afirma que a pontuação indica as  pausas,  a  entonação,  mas
pode ter também uma “função expressiva” através da interrogação,
exclamação, reticências, etc.. A “função expressiva” está centrada no
locutor, exprimindo a atitude deste em relação ao conteúdo da men-
sagem.

Os recursos de pontuação, e também de tipografia, são muitas
vezes utilizados na escrita para resultarem em “efeitos expressivos”.
Essa utilização pode ser observada através de vários tipos de pontos,
de tipos gráficos ou de maiúsculas, de disposição das informações no
espaço.

(43)
HERBALIFE

(11) 3849… / 99…
Reduza ou ganhe peso. Pagto 
2 x c/ brinde + multivitamina

Folha de S. Paulo 08/10/2000

(44)
SERENATA

Flauta, Sax, Violão e Violino
Cant. Pop e Líricos, MPB ao

Internacional (11) 293... 
Folha de S. Paulo 08/10/2000

Segundo Jacques Anis (1989), os fatores “ponto-tipográficos”
na “linguística do escrito” parecem compartilhar a exterioridade no
espaço da dupla articulação, uma relação íntima e duvidosa no senti-
do, uma certa confusão entre o sintático e o enunciativo. O autor
analisa exemplos em que os dois pontos,  o ponto de exclamação,
ponto de “interrupção”(final), o uso de letras maiúsculas, do negrito
podem participar da atitude de enunciação. Os grafemas podem ser
divididos em três classes: os grafemas alfabéticos ou alfagramas, os
grafemas ponto-tipográficos ou topogramas e os grafemas logográfi-
26 Note-se que mesmo onde a escrita é oralizada – TV e rádio – não há “classificados”. Al -
gumas emissoras radiofônicas dão “avisos”, mas não classificados. 
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cos ou logogramas. Os alfagramas são expostos como “unidades pu-
ramente distintivas”, os topogramas como “unidades distintivo-signifi-
cativas” e os logogramas como “meios usados para substituírem se-
quências alfagráficas ou de abreviação”.

Destes grafemas, o que mais ficou acentuado nos “Classifica-
dos” foram os topogramas. Os topogramas são “demarcativos” em
todos os níveis: espaço entre palavras, ponto e vírgula separando as
subfrases, volta à linha com ou sem alínea para os parágrafos, maiús-
culas mais pontos de frases. Esses topogramas ocorreram em quase
todos os classificados que manuseamos nesta pesquisa.  A título de
exemplificação são colocados alguns destes enunciados:

(45)
HORTOLÂNDIA

Salão Comercial, 180 m2 c/ ex-
trutura p/ sobrado, na Av.

principal com acesso ao centro
Tratar F: (19) … 

Folha de S. Paulo 08/10/2000

Paralelamente à importância da função demarcativa dos topo-
gramas, talvez devêssemos dar ênfase ao que diz Jacques Anis (1989),
aludindo a Damourette. A colocação é feita no sentido que Damou-
rette, ao formular a teoria global de pontuação, fez uma separação
entre os símbolos pausais (vírgula, ponto e vírgula, ponto) e símbolos
melódicos (dois pontos, ponto de interrogação, ponto de exclama-
ção). Nos classificados é raro o uso de símbolos melódicos; no en-
tanto em gênero dele derivado, como veremos nas “mensagens” em
datas  comemorativas,  estes  símbolos estão muito presentes.  Já  os
símbolos pausais são constantemente usados nos classificados. Princi-
palmente a vírgula e o ponto que separam os sintagmas nominais e
verbais. Nos exemplos 46 e 47, a seguir, estes símbolos pausais fo-
ram utilizados na divisão de sintagmas nominais.

(46)
HORTOLÂNDIA

Salão Comercial, 180 m2 c/ ex
trutura p/ sobrado, na Avenida
principal c/ acesso ao centro. 

Tratar Fone (19) 38….
Folha de S. Paulo 08/10/2000
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(47)
IND. UNIFORMES

Campinas, trad. 25 anos. Fat R$ 
150 mil (12 mil peç.) cap. R$ 300

mil (25 mil peç) (19) 3213...
Folha de S. Paulo 08/10/2000

Anis (1989) classifica o ato de grifar em topogramas ligados e
separados. Os topogramas separados como “traço de união” e “tra-
ço de divisão” podem ser encontrados na maioria dos enunciados.
De igual importância encontramos um topograma ligado, muito utili-
zado nos “Classificados de Jornal”, que é o uso da letra maiúscula ou
caixa alta em todo o sintagma. Alguns exemplos de “Classificados”,
demonstram este tipo de topograma:

(48)
CARRETOS Diversos e 

mudanças F- 43… c/ 
Edson

Correio Popular 15/08/1992

(49)
ANGELA DETETIVE

Fone: 3277…
Investigação geral. Assessoria

Jurídica/familiar/empres. At. GLS
Folha de S. Paulo 08/10/2000

Em relação ao enunciado 48, são utilizados a caixa alta e o ne-
grito para que o leitor ao fazer a leitura do anúncio perceba, primei-
ramente, a palavra “CARRETOS” e somente depois, o restante do
enunciado. Isto porque esta palavra é fundamental para a compreen-
são.  No enunciado  49  ocorre  a  mesma situação  com as  palavras
“ÂNGELA DETETIVE”. O restante do enunciado aparece como
complemento de uma informação  central  que vem destacada  pelo
uso do negrito e caixa alta.

Além da caixa alta e do negrito aparece outra característica
marcante no classificado, que é a presença do sintagma nominal. Esta
estrutura linguística é predominante neste gênero, nos diversos jor-
nais. Nota-se que não importa se o classificado está no jornal “O Es-
tado de S. Paulo”, “Folha de S. Paulo” ou “Correio Popular”, pois, o
uso do sintagma nominal é constante. Não há necessidade dos verbos
para que o contexto seja entendido pelo leitor porque este com-
preende as palavras abreviadas ou topogramas utilizados, já que sua
leitura é de busca e de procura. Nos exemplos a seguir os topogra-
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mas representam cidades, bairros e praias de municípios do Brasil.
No classificado 50, as palavras “S. Bernardo” referem-se a um bairro
de cidade de Campinas e no classificado 51, a palavra “Saúde” repre-
senta um bairro da cidade de São Paulo. Já os classificados 52 e 53 di-
zem respeito  às  cidades  de Guarulhos e Maceió.  Com efeito,  ob-
serva-se que o jornal “Folha de São Paulo” publica classificados para a
venda e o aluguel de imóveis de diferentes regiões do país. Os classi-
ficados 54, 55, 56 e 57 demonstram a mesma situação. Um terreno
em Porto Seguro, na Bahia, terras no sul de Minas Gerais, apartamen-
tos em Florianópolis, em Santa Catarina e uma casa na Flórida, nos
Estados Unidos, estão à disposição daqueles que podem adquiri-los
ou alugá-los, independente da região em que habitem. 

(50)
S. BERNARDO

Cobertura, 2 dorms, lazer
churr, pisc, 142 m2, semi no-
va. Dir, propr. F:(19) 254...

Folha de S. Paulo 08/10/2000

(51)
SAÚDE

Sobrados novos, vila fechada
3 e 2 ds, 2 gar, alto padrão

Fones: 93...
Folha de S. Paulo  08/10/2000

(52)
GUARULHOS

2d. 1 vaga cob., coz. Ampla
pisc, px ao centro. R$ 47 mil.

F: 327...
Folha de S. Paulo 08/10/2000

(53)
MACEIÓ 

Ponta Verde, beira mar, 4 sts
1 c/ closed, hidro, 3 sts, 303 m2

(32) 327...
Folha de S. Paulo 08/10/2000
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(54)
PORTO SEGURO BA

vendo terr. 1250 m2 comer-
cial, plano, próx. Aeroporto,
frente p/ Rodovia, exc. locali-
zação, Ac. troca p/veículos e 
imóveis em São Paulo e/ou re-
gião de Campinas. Tr. França.

Fones (11) 55... 
Folha de S. Paulo 10/04/2001

(55)
SUL DE MINAS

Ter. 28.000 m2 só terra c/ nasc.
Px a Camanducaia. R$ 17 mil

F: (19) 3272...
Folha de S. Paulo 10/04/2001

(56)
FLORIANÓPOLIS

Ingleses, aprt hotel, beira mar
pisc, até 5 pes. (48) 269 -…

www….
Folha de S. Paulo 25/03/2001

(57)
FLÓRIDA-FÉRIAS

Boca Raton Casas, mobil., 1
qd prais. Cláudio (954) 501.. out.com

Folha de S. Paulo 25/03/2001

(58)
GUARUJÁ/PITANG.

Apto praia, área nobre, frente
mar, Av Mal. Deodoro da Fon-

seca, 518, apto 91, 4 suites
quanto empreg. Garag. Imobiliária 

Iglu, diariamente (13) 386...
O Estado de S. Paulo 20/07/2000

No entanto, os sintagmas verbais aparecem em alguns classifi-
cados em um número reduzido. Alguns verbos são utilizados de ma-
neira solta, sem que haja a necessidade de uma sintaxe rígida e com-
pleta para que ocorra a compreensão, já que o contexto complemen-
ta informações. Como no exemplo 60, em que os verbos transitivos
diretos “vdo” (vendo) e “troco” aparecem sem o objeto direto. O
leitor compreenderá que o objeto direto referido é “chácara” e está
deslocado da oração para chamar a atenção dos leitores para a mer-
cadoria que está a venda. No exemplo 61, quase todas as palavras es-
tão soltas, menos “aluga-se apto”, que aparece na voz passiva sintéti-
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ca. E, no exemplo 62, a ordem direta com sujeito elíptico + verbo
transitivo direto + objeto direto + adjunto adverbial de finalidade foi
mantida, mas este uso é raro nos classificados. 

(60)
CHÁCARA

Indaiatuba, vdo/ troco p/ ter-
reno em Xangrila – Campinas.

(19) 32...
Folha de S. Paulo 06/04/2001

(61)
SÃO VICENTE

Praia, Itararé, aluga-se apto
fte mar, linda vista, sl, jtar
3d. F: (11) 853… Cecília

O Estado de S. Paulo 20/07/2000

(62)
SERRA NEGRA

Alugo casa, chácara e aptos
p/ fins de semana/temporada

F: (19) 38...
O Estado de S. Paulo 20/07/2000

Ainda gostaríamos de acrescentar que, em alguns classificados,
encontramos grafemas-signos que representam as palavras. O enunci-
ado a seguir demonstrará que o símbolo gráfico “&” está referindo-se
à conjunção “e”; o símbolo gráfico “$” corresponde à palavra “di-
nheiro”:

(63)
SOM & IMAGEM

Compro TV à cores, pago
mais. F: 441...

Correio Popular 07/06/1995

(64)
Atenção Viajantes $$$

Aumente s/ renda ót. Neg. F: (011) 531...
Correio Popular 07/06/1995

No enunciado 63, o uso do símbolo gráfico é intencional. O
autor pretendia mostrar para o leitor que a linguagem utilizada era
comercial e que a ligação entre as palavras  “SOM” e “IMAGEM”,
também era comercial. Além disso, a apresentação estrutural comer-
cial  desse  classificado  foi  alterada  pela  introdução  de  um trabalho
gráfico, a flecha, que faz parte da propaganda. Esse trabalho gráfico
bem realizado seria a janela em forma de flecha que contém a propa-
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ganda de som e imagem, que por sua vez aparece dentro de outra ja-
nela, com a estrutura básica do classificado. Logo, temos em um úni-
co classificado três janelas e isso é utilizado para atrair a atenção do
leitor.

No classificado 64, o símbolo gráfico “$” aparece três vezes “$
$$”,  fazendo com que o leitor tenha a impressão de uma grande
quantidade de dinheiro. Trata-se de repetição côo forma de intensifi-
cação. A outra seria a utilização da palavra “atenção” no início do
classificado. Nota-se que não aparecem muitas incorreções gramati-
cais. No classificado 63, há um erro de acentuação na expressão “á
cores”, no classificado 65 aparece “kinet”, em vez de “Kitnet” e no
classificado 66 o erro está em “Escurssão”, quando deveria ser “Ex-
cursão”. 

(65)
PRAIA GRANDE

Kinet vdo, prédio todo refo-
mado, 1000mts, praia. Só R$

16.500. F: (11) 4586...
Folha de S. Paulo 15/04/2001

(66)
OKTOBERFEST

Excursão. Santa Catarina
F: (11) 8455… Waldir ou

Virgínia
Folha de S. Paulo 15/04/2001

A leitura dos anúncios de “Classificados” é de procura; o leitor
busca aquilo que lhe interessa para atingir um objetivo imediato. Por-
tanto, a fórmula de caracterização do gênero classificado é muito im-
portante. Além disso, o espaço gráfico no “classificado” impõe as for-
mas linguísticas utilizadas, sendo um dos motivos a tornar o autor e
leitor do “classificado” diferentes dos autores e leitores de outros
textos. Esta característica do processo interativo marca a forma lin-
guística dos classificados, de modo que um símbolo, uma só palavra,
um marcador tipográfico ou topográfico são suficientes para a com-
preensão do leitor. Daí as características textuais do classificado: um
sintagma nominal, uma pequena especificação e o todo a ser dito está
expresso. Nem sempre foi assim. O gênero discursivo chegou a esta
forma, quase fórmula, ao longo do tempo.

Os classificados foram se transformando à medida que a pró-
pria história se transforma. Com efeito, uma comparação de classifi-
cados de jornais publicados no final do século XIX, XX e XXI de-
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monstram diferenças que variam desde a linguagem utilizada até o ta-
manho e tempo que o leitor utiliza para realizar a leitura. De acordo
com Thompson (1998), o uso dos meios de comunicação implica na
criação de novas formas de ação e de interação no mundo social, no-
vos tipos de relações sociais e novas maneiras de relacionamento do
indivíduo com os outros  e consigo mesmo.  Considerem-se alguns
exemplos: 

(67)
CASA

Nas melhores condições de preço e Prazo, vende-se na Vila
Buarque uma bôa casa de moradia com 218 metros quadra-
dos, de solida construção, dividida nos seguintes commodos:
salas de visitas e de jantar, escriptorio, 4 dormitorios, quarto
de creados, cozinha, banheiro, despensa a copa, além de ou-
tros tantos  em um porão de 2m,30 de alto,  cimentado no
chão e paredes, com entrada interna e externa. Madeiras de
primeira qualidade, telhas francezas legitimas, argamassa com
cal, soalhos e tectos principaes estreitos e envernizados, por-
tas de emtrada de cabreúva, as demais de cedro, envernizadas
algumas, ferragens nickeladas nos principaes  commodos,  pa-
pel rico na sala de visitas, barra de cedro envernizada a boneca
com m,20 de alto e decoração a oleo na sala de jantar, lustres
de crystal, vidros esmerilhados, fogão economico grande, fo-
gão de gaz, quatro mesas de mármore (duas com pia), banhei-
ro e  meio-banho de ferro,  chuveiro com duchas  nickelado,
agua fria e quente, gaz incandescente, campainhas electricas,
etc.,etc. O terreno tem tres faces,-para as ruas General Jardim
(15m), Cesario Motta (61m.) e Major Serterio  (15 metros.)
Terraço com  escada de  marmore, jardim á frente, ruas ci-
mentadas, gradil de ferro, area para recreio de creanças, gran-
de horta e pomar com 40 arvores fructiferas de enxerto, galli-
nheiro cimentado e munido de ralos,  tanque, etc.  Vende-se
tambem com a mobilia que  é de canela cirés ( Carlos Scholz
&  Comp.) piano Bechstein n.  2,  reposteiros,  cortinas,  qua-
dros, crystaes e christofles. Para ver e tractar, com o proprie-
tário Rio, na casa acima descripta, todos os Dias de 7 ás 11ho-
ras da manhan.

O Estado de S. Paulo 27/07/1897

(68)
Casa na Rua Aurora

Vende-se a casa da rua Aurora, 154 A, propria para família de
tractamento, com quatro janellas de frente, portão ao lado,
com degráus de marmore e terraço de mosaico francez; con-
tendo sala   de  visitas  e  gabinete,  cinco  quartos  espaçosos,
grande sala de jantar, quartos de banho com as devidas com-
modidades, cozinha e saleta de engommar; alta, moderna, soa-
lhos estreitos em toda area, portas e janelas de almofadas. As
portas das entradas são de quatambú, os baixos da mesma ci-
mentados e rebocados, pinturas e papéis finos, lustres de pri-
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meira qualidade, vigamentos todos de peroba, em fim, tudo de
primeira qualidade; para tractar á rua da Quitanda, 6.

O Estado de S. Paulo  27/07/1897

Aproximadamente  100  (cem)  anos  após  a  publicação  dos
exemplos acima, a estrutura e o tamanho dos classificados transfor-
maram-se radicalmente:

(69)
A. PINHEIROS

PROJETO MODERNO
4 dormitórios (suítes), living
para 4 ambientes, escritório, 

lareiras, vagas, piscina. F: 3061…
KAUFFMANN

imoveis
O Estado de S. Paulo 20/07/2000

(70)
CITY PINHEIROS

1056m2  AT – 800m2 AC
5 dormitórios (3 suítes), es-
critório, sada de janar, home

theater, estúdio, salão de festas,
piscina. Ótimo projeto.

F; 3061…
KAUFFMANN

imoveis
O Estado de S. Paulo 20/07/2000

(71)
PERUÍBE

casa 75 m2 AU, terreno 350m2

frente 2 ruas (2 lotes). R$ 40 mil
F: (11) 36...

Folha de S. Paulo 10/10/2000

(72)
CARAGUÁ

casa próximo ao centro, frente
para o mar, 10 pessoas. Trtar Fone: (11)

60...
Folha de S. Paulo 10/10/2000

Nos exemplos 69 e 70 os classificados aparecem com três ja-
nelas, confirmando o deslocamento dos mesmos no interior dos es-
paços gráficos. E essa característica é marcante no jornal O Estado de
S.Paulo,  na  seção  “classificados  imobiliários”.  Além disso,  a  marca
Kauffmann aparece em uma janela para destacar o nome da Agência
de Imóveis, seria uma propaganda dentro de um classificado. Nos de-
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mais jornais, os classificados imobiliários aparecem apenas com uma
janela, ou seja, cada classificado dentro de uma janela e de forma mais
individualizada.  Em alguns cadernos de classificados imobiliários en-
contramos listas de imóveis, como nos exemplos 71 e 72 e anúncios
de imobiliárias como nos exemplos 69 e 70. Vejam a seguir outra lista
de imóveis, exemplo 73, e uma lista anúncios de imobiliárias, exemplo
74. 

(73)

Folha de S. Paulo 15/06/2000

(74)

O Estado de S. Paulo 20/07/2000

A estrutura linguística do classificado, com linguagem objetiva,
palavras curtas e soltas no contexto, predominância de sintagmas no-
minais, palavras codificadas, uso de símbolos pausais, é marcante, di-
ferenciando-o de outros gêneros do discurso. No entanto, aparecem
nas mesmas páginas específicas do classificado outro gênero derivado,
as mensagens.
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As mensagens apresentam uma estrutura diferenciada do clas-
sificado, pois o uso do sintagma verbal é constante e existe uma es-
trutura sintática com relação ao enunciado como um todo.

Além disso, os símbolos melódicos como os dois pontos e os
pontos de exclamação  predominam nas mensagens. Isto não ocorre
nos classificados, cuja predominância, na pontuação, são os símbolos
pausais como vírgula e ponto.  Note-se também que as mensagens
destinam-se a um interlocutor específico, em geral  denominado na
mensagem pelo próprio nome ou por apelido,  havendo também a
“assinatura” do locutor, também usando o próprio nome ou apelido
familiar.  Estas  características  linguísticas  e  estruturais  aparecem de
forma clara nos exemplos abaixo:

(75)
AMOR: Parabéns por hoje. Es
o Papai Derço mais lindo do
Mundo! Ti amo Sua Princesa

21591
Diário do Povo 05/10/1990

(76)
AO Honório Ferreira Filho.

Papai, obrigado por você 
existir, mesmo porque se vo-
ce não existisse, eu não po-

deria estar lhe prestando esta
homenagem. Parabéns! Você 

é o pai que todo o mundo e as 
pessoas gostariam de ter.

         Quem tem ama. Sua filha.
                 Rita de Cássia Ferreira.  

Diário do Povo 05/10/1990

Além das mensagens, encontra-se, também, outro gênero deri-
vado do classificado, um gênero híbrido, uma mistura entre classifica-
do/ anúncio/ mensagem, conforme exemplo abaixo:

(77)

Diário do Povo 05/10/1990
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(78)
VOCÊ não é uma ilha! Quer

conhecer alguém especial?
Ligue já 32-42… Avalion Club.

Diário do Povo 05/10/1990

Os enunciados acima não possuem as características textuais
de classificado, como as abreviações, um sintagma nominal, uma pe-
quena especificação e os símbolos pausais (ponto, vírgula), mas tra-
zem algumas semelhanças lingüísticas com este gênero através do uso
de topogramas ligados ou de caixa alta, como no exemplo 77, em que
as palavras “CASAMENTOS”, “DISQUENAMORO” aparecem
em destaque para uma rápida compreensão do contexto. No classifi-
cado 77, a propaganda toma o estilo classificado, mas faz propaganda
como se fosse uma mensagem, ou seja, a empresa “Disquenamoro”
faz propaganda de disquenamoro como se fosse serviço público de
apoio. Já no exemplo 78, novamente se pode notar o uso de símbo-
los melódicos, como ponto de interrogação e exclamação. 

Outros exemplos deste gênero híbrido podem ser localizados
no caderno de classificados, mas na seção de recados. A semelhança
lingüística entre a mensagem e este gênero vem através do uso de
sintagma verbal e a estrutura sintática completa, como nos exemplos
a seguir:

(79)
ABANDONO EMPR.

Solicitamos comparecimento
de Cláudio…, RG…, no prazo de 

3 dias em seu local de trabalho.
Seu não comparecimento caracterizará 

o Abandono de Emprego conforme
Art. 482 CLT. 

Folha de S. Paulo 07/10/2000

(80)
AG. ATHENAS

Amizade, namoro, compromis-
so sério ou aventura. Cadastre-se c/

sigilo e seriedade. Tbém
GLS 533… Atend. 24 h.

Folha de S. Paulo 07/10/2000

(81)
CLUBE AMIZADE

Casadas e solteiras, anciosas
por alguém. F: (11) 39…

www.clubeamizade.com.br
Folha de S. Paulo 07/10/2000

http://www.clubeamizade.com.br/
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No classificado 79, a comunicação legal de abandono de em-
prego utiliza o estilo do gênero classificado e faz uma aproximação
com o edital pelo qual se tornam públicos atos jurídicos. Este “aviso”
de abandono de emprego é publicado para surtir efeitos legais. Já os
classificados 80 e 81 demonstram a  “coisificação” dos sentimentos e
emoções humanas. Esse sentimento toma a dimensão de uma merca-
doria a ser vendida e relaciona-se com o classificado através do pro-
cesso de compra e venda.

Atualmente, os classificados são colocados em cadernos espe-
cíficos, como já dissemos. No entanto, a fixidez do gênero permite
deslocá-lo para fora de seção de classificados, aparecendo em outras
páginas, com o mesmo estilo e características. O exemplo, a seguir,
foi encontrado em um caderno de informática, mas mantém o estilo
e a estrutura de um classificado. A palavra “alugue” ficou em desta-
que para que o jogo de interlocução fosse rápido e preciso. O box,
ou janela que é o quadro onde o classificado sempre está localizado,
foi preservado, ou seja, as características linguísticas e estruturais fo-
ram mantidas.  Mas,  os trabalhos gráficos  de publicidade realizados
neste classificado resultam em uma publicidade barata, como a seta
colocada no canto esquerdo de uma das janelas para destacar ainda
mais a palavra “alugue”. 

(82)
alugue

micros – impressoras – notebooks
Qualidade Certificada ISO 9002

SECTOR
www.sector,com.br  

Tel…
Fax… 

Folha de S. Paulo 11/10/2000

A comparação dos tamanhos dos classificados nos diferentes
períodos históricos abordados leva a algumas hipóteses. Tendo como
referência as teses de Mészáros (1989), Harvey (1998) referentes ao
tempo capitalista, temos a seguinte impressão: quanto maior a veloci-
dade e fragmentação da produção capitalista,  maior a tendência na
economia das palavras nos classificados de jornais. O que importa é
que a mensagem seja transmitida cada vez mais rápida e em maior
quantidade. O importante é que ocorra o consumo: o ser social não
“pode perder tempo em ler” porque “o tempo é dinheiro” e o capi-
talismo “não pode parar”. O desejo e a alienação estão tão elevados
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que,  ao capital,  basta  apenas  apontar  onde e quando consumir  as
mercadorias. 
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Da totalidade à síntese dos gêneros
discursivos 

I

omando como referência o entendimento epistêmico ao
qual o particular se explica no geral e vice-versa, remete-
mos os gêneros discursivos em um movimento de volta
da totalidade para uma síntese complexa. Nos parece mais
indicado realizar essas reflexões tendo como referência as

formas abstratas do pensamento como forma de explicar um objeto
real apresentado à priori. 

T
A análise dos gêneros discursivos nos classificados de jornais

tem como referência fundamentos caros às interpretações epistemo-
lógicas no campo do materialismo histórico dialético. Essa afirmação
se refere ao próprio sentido de pertencer à espécie humana. A es-
pécie humana se distingue dos animais quando produz de forma cons-
ciente a sua própria vida material. Marx afirma que o ser social pode
se distinguir dos animais tanto pela consciência, como pela religião,
ou por qualquer outro fenômeno que se queira utilizar, mas ele se
entende enquanto tal quando produz de forma consciente os meios
para a sua própria sobrevivência.

Nesse sentido, a existência humana se explica pelo caminho
que a criou. Em outras palavras,  o ser social ao transformar a sua
produção e intercâmbio material transforma também a sua forma de
conceber o mundo e a sua própria realidade, concebendo uma nova
cultura. Esse processo só acontece quando desenvolve a sua produ-
ção material enquanto processo essencialmente humano.
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Marx e Engels em A Ideologia Alemã demonstraram que não é
a consciência o ator determinante da vida, mas sim o seu oposto. A
materialidade das relações sociais se expressa na história, construção
humana por excelência. A história não é uma coleção de fatos des-
providos de vida como imaginam os empiristas,  ou algo imaginário
como acreditam os idealistas.

Tomando como referência a história em movimento e contra-
dição,  os  gêneros  discursivos  nos  classificados  de  jornal  tem uma
existência objetivada, independente da existência daquele que o in-
vestiga. Essa existência objetivada coloca ao pesquisador o desafio de
descobrir a essência do objeto investigado, suas continuidades, ruptu-
ras e contradições. Os classificados de jornal ao expressarem as con-
cepções de mundo daqueles que o elaboravam expressaram um en-
tendimento classista do mundo em que se vivia. 

Essa afirmação é essencial para o estudo que aqui desenvolve-
mos. Os classificados não são sobrenaturais, mas sim produtos soci-
ais que expressam a ideologia das frações de classe hegemônicas do
seu tempo. A busca essencial daquilo que os gêneros discursivos real-
mente são coloca aos pesquisadores o desafio de entendê-los como
uma manifestação histórica, fugindo a qualquer princípio da neutrali-
dade, seja na objetivação dos classificados, seja na interpretação dos
pesquisadores que investigam e analisam a partir de algum lugar.

A análise que aqui se realiza tem como fundamento a negação
de processos narrativos do objeto investigado. Ao afirmamos que os
gêneros discursivos estudados expressam a totalidade do seu tempo,
temos como referência que eles sintetizam as múltiplas determina-
ções do seu tempo. A busca essencial daquilo que realmente o são
passa pela recuperação das contradições que o compõem, condição
essencial para fugirmos das armadilhas e ilusões da aparência. Como
bem afirmou Marx, caso a aparência fosse similar à essência, a ciência
perderia a sua necessidade.

Esse foi o motivo de nossa insistência em todo o trabalho em
estabelecer  as  mediações  que explicassem os  classificados  em um
contexto maior, mostrando os significados que estavam neles e fora
deles. A dialética entre o particular e o geral é condição fundamental
para conceber o objeto para além daquilo que ele aparenta ser. Esse
fundamento  tem como princípio  a  inspiração  marxiana  através  da
qual a condição para a interpretação e crítica de uma realidade social
passa por uma análise teórica de todas as condições materiais de vida
social que se apresentam no objeto.
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A dinâmica entre o particular e o geral permite um percurso
investigativo composto de uma “viagem” epistêmica do objeto para a
concretude das relações que o constituem. Por fim, através das análi-
ses e interpretações, o retorno a esse mesmo objeto concebido em
uma dimensão maior, síntese das múltiplas determinações. A busca da
síntese dialética é condição essencial para a compreensão do caos.

A busca de descobrir o sentido do mundo através da viagem
epistêmica do abstrato ao concreto foi o maior desafio desta pesqui-
sa. A negação do movimento de síntese que busque as raízes no pas-
sado como fundamento para  explicar  o  próprio presente  acabaria
por transformar esses gêneros e o próprio classificado em um con-
junto de palavras compostas por um vazio de sentido. Com efeito, os
gêneros seriam concebidos com vazios de sentido e desprovidos de
vida. Sendo a sociedade burguesa uma forma societal marcada pelo
dinamismo, o desconhecimento da totalidade e das mediações que a
constrói fundamentaria a incompreensão daquilo que ela mesma o é.

Os classificados de jornal são a expressão das concepções he-
gemônicas de classe do período histórico em questão, a materializa-
ção das ideias e ideais burgueses do período histórico investigado.
Como bem afirma Marx, as ideias dominantes são a expressão ideal
das  relações  materiais  dominantes  concebidas  como  ideias.  Muito
além do que um mero conjunto de palavras mortas e sem sentido, os
classificados expressam a consciência da classe dominante e seu en-
tendimento do mundo em questão. 

Essa afirmação coloca em questão o próprio papel dos intelec-
tuais para a interpretação da sociedade. Ao pensamento marxiano, o
pensamento é a expressão das relações materiais e sócias concebidas
à priori. Marx em “A contribuição à crítica da filosofia do direito de
Hegel” demonstra que o poder da teoria como força material está
em seu potencial de atingir as massas, algo que só é possível pela ra-
dicalidade manifesta em descobrir as raízes investigativas presentes na
própria humanidade.

A linguagem tem um papel importante no processo de forma-
ção da consciência. Ela expressa a consciência do ser social nas medi-
ações  com a  natureza,  desmistificando  qualquer  sobrenaturalidade
nessa relação. A linguagem possibilita a formação da consciência que
difere a espécie humana dos demais animais, atribuindo significado ao
sentido de se viver em sociedade. 

A formação da consciência impacta no movimento histórico de
uma sociedade manifesta na constituição de uma moral social. Marx
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fomentou o debate sobre a dimensão da moralidade na sociedade ca-
pitalista. Entendendo a sociedade composta por classe e frações de
classe em conflito e disputa, Marx afirma que a moral de uma socie-
dade é a expressão da formação moral da classe social que detem o
poder. 

Todos os períodos históricos foram providos de uma concep-
ção moral justificativa dos atos humanos cometidos. Temos a impres-
são que a humanidade possui tendência intrínseca ao “perdão” como
alívio divino às suas limitações e barbáries. Em nome de uma concep-
ção moral, muito de salvou e se assassinou na história da humanidade
em nome dos costumes e dos ditos religiosos. As guerras são justifi-
cadas pelos seus atores por concepções morais do seu tempo, inde-
pendente de sua centralidade econômica e política.

A moral se apresenta em diferentes pressupostos. Na moral
feudal cristã, o mal é o mal em sua plenitude e o bem a sua negação.
Porém, entende Marx, o mal nem sempre é o mal e o bem não cons-
titui a sua própria negação. Ambos não são totalidades sem contradi-
ção. O ser social pode ser mal e bom ao mesmo tempo de acordo
com o nível de conflitos e circunstâncias da vida. Uma teoria moral
constitui-se em um produto das relações sociais e econômicas de
uma sociedade em seu tempo histórico. 

A constituição moral é um fundamento que nos permite inter-
pretar os gêneros discursivos manifestos nos classificados de jornal.
Tomamos novamente como referência os classificados de jornal refe-
rentes à fuga de escravos na região de Campinas. Podemos dizer que
nem tudo que é moral é legal e nem sempre o legal é moral. A cons-
tituição de uma moralidade em seu tempo naturalizou a escravidão.
Desprezando todos os insígnios do sentido de pertencer à espécie
humana, o escravagismo, enquanto fase acumulativa primitiva do capi-
tal, foi justificado por um conjunto de leis legitimaram a sua existên-
cia.

A naturalização da escravidão ocorreu em uma sociedade que
foi induzida a esquecer as causas históricas e sociais que criaram a
própria escravidão.  A naturalização encontrou justificativa em uma
sociedade que entendida e governada por uma estrutura jurídica sus-
tentada pela neutralidade. Foi esse princípio que sustentou a altivez e
indignação dos senhores de escravos contra aqueles que se rebela-
ram e fugiram de sua tirania. O desconhecimento das matrizes his-
tóricas que criaram a escravidão justificou uma hipocrisia social à qual
o algoz se sentia traído pela fuga de sua presa. As afirmações religio-
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sas acompanhadas do entendimento do “presente do presente”, con-
forme sustentou Agostinho, tal qual demonstramos em outra parte
deste trabalho, omitiu o próprio sentido histórico da origem da es-
cravidão. Em outras palavras, a naturalização da escravidão omitiu a
vitória militar dos europeus sobre os negros africanos e cruel destino
reservado aos derrotados. O enriquecimento do “velho mundo” e
das frações de classe burguesas espelhadas pela “Nova Europa”, me-
recendo destaque o Brasil encontrou uma justificativa divina para a
permanência deste brutal processo na história humana. 

Desde os jesuítas, a religião atuou como forte sustentáculo das
classes dominantes do seu tempo. O eurocentrismo e a centralidade
religiosa elegeu os povos indígenas e os de origem africana como abs-
trações desprovidas de alma vivendo em condição similar aos animais.
A negação da história possibilita a existência desses “espetáculos” la-
mentáveis da história da humanidade. A centralidade do presente en-
tendida por Agostinho têm como pressuposto a existência da Igreja
como uma entidade transcendente à própria história. A existência no
presente tem como prerrogativa que a Igreja é uma entidade acima
de qualquer relação e período histórico e social. Ela transcende a his-
tória, pois realiza contínua mediação com o Criador que é imortal.
Na prática, por mais irônico que possa parecer, suas afirmativas da
luta por uma alma foram convenientes para justificar a fúria dos se-
nhores de escravos manifesta nos jornais. Por um lado, eles perderi-
am o investimento econômico feito para adquirir um escravo. Por
outro lado, a fuga impediria a “salvação” desses escravos os encami-
nhando para os perímetros do inferno.

Engels em o “Anti-During” dissertou sobre a noção de morali-
dade na sociedade capitalista. Seu entendimento é que a plenitude da
moralidade  só  seria  possível  em  uma  sociedade  que  conseguisse
transcender os antagonismos de classe. A ausência de historicidade
nas análises sobre a escravidão pode trazer à tona a indignação con-
tra a escravatura,  não permitindo, por sua vez, recuperar o que e
quem criou a escravidão.

Neste sentido, nos parece que a historicidade é uma categoria
central para se interpretar o sentido dos gêneros discursivos presen-
tes nos classificados de jornais. Marx em o “18 Brumário de Luiz Bo-
naparte” demonstrou que a humanidade faz a história, mas nem sem-
pre da forma como imagina. O desafio consiste em uma busca pelo
passado que não tem como ser apagado. A recuperação da historici-
dade nos classificados de jornal permite o entendimento das relações
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do  presente  com  resultante  das  do  passado.  Possibilita  entender
quais são as relações e os processos sociais que estão em disputa. A
célebre ação das classes dominantes em se apropriarem dos heróis
do passado para desprezá-los quando deles não mais precisar. 

 II
Marx em “Introdução à contribuição para a crítica da econo-

mia política”, redigida em 1859, dissertou sobre as relações entre a
produção e o consumo na sociedade capitalista. Tomando como refe-
rência  as  matrizes  epistêmicas  do  pensamento  liberal  nos  séculos
XVIII e XIX, Marx desenvolve um conjunto de conceitos que visam
desmistificar a dimensão sobrenatural inerente às relações sociais ca-
pitalistas. Marx apontou os limites do pensamento de Rousseau refe-
rente à constituição de um contrato social como condição de equilí-
brio de uma sociedade. Seu entendimento crítico tem como princípio
o pressuposto ao qual as relações não se baseiam em um naturalismo
pré-concebido. Para Marx, o  naturalismo representa a aparência da-
quilo que a sociedade realmente é. O indivíduo do século XVIII é o
resultado da decomposição das formas de sociedade feudais e das
novas forças produtivas que se estenderam nessa mesma sociedade
desde o século XVI.

O ser social é em seu sentido literal um animal político que só
se socializa e individualiza no interior da sociedade. Essa afirmação é
fundamental para a interpretação de Marx no que se refere às rela-
ções humanas expressas na dialética entre a produção e o consumo.
A produção só se realiza quando existe a coexistência do ser social
na sociedade. Fora isso, ela não faz qualquer sentido. Marx ao inter-
pretar o equívoco de se entender o individuo sem a sociedade, apon-
ta que esse entendimento é um “um absurdo tão grande como a ideia
de que a linguagem se pode desenvolver sem a presença de indivídu-
os que vivam juntos e falem uns com os outros.” 

A produção só faz sentido quando ocorre em uma sociedade
em que já existe determinado nível de desenvolvimento social que
permita produzir algo coletivamente. “Não obstante, todas as épocas
da produção têm certos traços e certas determinações comuns. A
produção em geral é uma abstração, mas uma abstração que possui
um sentido, na medida em que realça os elementos comuns, os fixa e
assim nos poupa repetições. (Marx, 1859, s/p) Marx entende que não
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existe uma produção em geral. Para ele, a produção constitui-se sem-
pre em um ramo particular centrada em algumas características pró-
prias. A produção transcende o particular, constituindo-se isso sim
em um corpo social que atua coletivamente.

Ao recuperar o caráter social da produção capitalista, Marx in-
verte as afirmações dos economistas burgueses do século XIX afir-
mando que a produção, ao contrário da distribuição, não se sujeita às
leis eternas e imutáveis da natureza existentes de forma independen-
te à história. Esse fundamento é utilizado por Marx para denunciar o
objetivo das relações burguesas na sociedade manifesto como fenô-
meno único, natural e indestrutível em toda e qualquer sociedade. 

Os economistas burgueses, entendem Marx, atribuem a rele-
vância  da  distribuição  em detrimento  da  produção,  uma  tese  que
compreende a sociedade como composta de consumidores e produ-
tores enquanto indivíduos. “Em resumo: todas as épocas da produção
têm determinados elementos comuns que o pensamento generaliza:
porém, as chamadas condições gerais de toda a produção são ele-
mentos abstratos que não permitem compreender nenhuma das fa-
ces históricas reais da produção.” (Marx, 1859, s.p.)

O pensamento burguês tem como princípio o entendimento
ao qual a produção se limita de forma restrita às necessidades huma-
nas. A distribuição, por sua vez, é responsável por determinar a pro-
porção de produtos que cabem a qualquer indivíduo. Enquanto a pro-
dução é determinada por leis gerais da natureza, a distribuição visa a
aceitação social. Esse fundamento é utilizado pelos economistas para
determinar como a circulação estimula a produção. Assim, “o ato fi-
nal do consumo, que é concebido não apenas como resultado, mas
também como objetivo finai, situa-se, a bem dizer, fora da economia
(a não ser quando, por sua vez, reage sobre o ponto de partida para
iniciar um novo processo)”. (Marx, 1859. s.p.)

Marx entende que a produção consiste imediatamente no con-
sumo. O “indivíduo que, ao produzir, está desenvolvendo as suas ca-
pacidades, está também despendendo-as, isto é, consome-as no ato
da produção, tal como na procriação natural se consomem forças vi-
tais.” (Marx, 1859, s.p.) Cada termo, produção e o consumo, consis-
tem em seu contrário, pois são interligados entre si. 

Para  Marx,  o consumo produz a produção a partir  de dois
pressupostos. Em primeiro lugar, na medida em que só no consumo o
produto se torna produto. Em segundo lugar, quando o consumo cria
a necessidade “de uma nova produção e, por conseguinte, a condição
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subjetiva e o móbil interno da produção, a qual é o seu pressuposto.
[...] O consumo cria os objetos da produção, mas sob uma forma ain-
da subjetiva. Sem necessidade não há produção; ora, o consumo re-
produz as necessidades”. (Marx, 1859, s.p.)

Marx afirma que a produção fornece ao consumo a sua subs-
tância, pois qualquer consumo não é possível sem uma mercadoria
que será negociada. Esse é o sentido atribuído por Marx através do
qual a produção cria e produz o próprio consumo. Marx avança nes-
sa discussão ao demonstrar que a produção não fornece apenas um
objeto que será consumido, mas vai além, construído um objeto de-
terminado e aceito na sociedade. 

Essa afirmação de Marx é essencial  para  a interpretação do
sentido linguístico dos gêneros discursivos das classificados de jor-
nais. A determinação daquilo que será consumido depois de produzi-
do atenta a veículos que viabilizam esse processo. O advento da soci-
edade  capitalista  e  suas  sucessivas  revoluções  tecnológicas  elegem
elementos para esse processo ocorrer. Esse é sentido dos classifica-
dos de jornal.

A determinação de um produto a ser consumido encontra no
classificado uma linguagem que o torne percebível à maioria da socie-
dade. Assim, algumas necessidades são construídas com forte incre-
mento ideológico, apresentando-se como naturais, quando na realida-
de são produto da ação humana.

Esse processo de construção constante das necessidades cons-
trói um conjunto de heterogêneos elementos interpretativos na soci-
edade. A dinâmica da luta de classes demonstra a existência de con-
cepções distintas sobre o que é e o que poder vir a ser mundo. Marx
desenvolve conceito sobre o tema em questão, negando a sobrenatu-
ralidade das relações entre a produção e o consumo. As relações so-
ciais  expressas  em diferentes  necessidades  a  partir  da  posição  de
classe exemplificam esta afirmação. A fome é uma necessidade bioló-
gica humana. Porém, nem todas as fomes são iguais. Ao mesmo tem-
po em que a fome é a fome, existe aquela que é “saciada com carne
cozida e consumida com faca e garfo” que se difere “[…] da fome do
que devora carne crua e a come com a mão, com unhas e dentes. [...]
o que a produção produz objetiva e subjetivamente não é só o objeto
do consumo; é também o modo de consumo. A produção cria, pois,
o consumidor.” (Marx, 1859, s.p.)

A produção delimita as necessidades do mundo material. Essa
afirmação tem como premissa que a própria sociedade passou por
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um processo de desenvolvimento ao qual  tem condições de criar
uma percepção e uma sensibilidade em relação a um objeto qualquer.
Aqui a questão dos classificados de jornal novamente se apresenta.
Tomando como referência o estágio de desenvolvimento social res-
ponsável por esse processo, o classificado de jornal sintetiza as rela-
ções produtivas do seu tempo histórico. Ele fomenta o desejo do
consumo, uma relação social transcendente ao simples ato de consu-
mir. Em outras palavras, desenvolve-se um projeto social que permite
o ser social perceber a exigência do objeto, cujo acesso dá sentido a
sua própria vida.

Marx afirma que o “objeto de arte - e analogamente, qualquer
outro produto - cria um público sensível à arte e capaz de fruição es-
tética. Deste modo, a produção não cria só um objeto para o sujeito;
cria também um sujeito para o objeto.” (Marx, 1859, s.p.) Esse pro-
cesso justificar a estrutura de classes sociais em um determinado pe-
ríodo histórico.

A análise dos classificados de jornal recuperou essas caracte-
rísticas. O apelo para a venda de mercadorias femininas teve como
referência o comparativo com a moda francesa. Os laços culturais da
região de Campinas com a França são originários do século XVIII.
Tomando como referência que quem lia o jornal  era uma mínima
parcela da população local letrada, sua construção linguística visava
seduzir os possíveis consumidores a partir de padrões estéticos vin-
culados ao eurocentrismo no século XIX.

Os classificados expressam a hegemonia das ideias e concep-
ções de mundo dos fazendeiros donos de escravos que controlavam
a política em uma região declaradamente escravocrata.  A “legaliza-
ção” da escravatura no Brasil produziu leis que fortaleceram o imagi-
nário humano difundindo da indignação pela fuga daqueles que eram
subjugados pelo seu crivo. 

A ideologia escravagista ganhou um forte aliado na conjunção
das leis jurídicas do período em questão. A escravidão, com forte jus-
tificação religiosa da penitência contínua como forma de ascender ao
status de possuir uma alma era entendida como algo natural e coisifi-
cado. Tanto o é que a idade dos escravos era estimada na maioria
dos classificados estudados. As formas ultrajantes expressas na lingua-
gem e seus gêneros discursivos indicando que os escravos capturados
poderiam ser entregues  nas fazendas ou nas cadeias exemplificam a
sustentação da escravidão por um aparato legal que fugia a qualquer
noção de moralidade. As leis não são o ponto de partida de uma so-
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ciedade, mas sim a legitimação dos conflitos e interesses sociais em
seu tempo. Marx afirma que as leis não são neutras, mas sim a ex-
pressão maior das relações de classe em seu tempo. As leis acabam
por legitimar as relações econômicas inerentes ao seu período histó-
rico. A sobrenaturalidade e neutralidade das Leis tão bem denunciada
por Marx aqui se apresenta de forma notória. 

Da mesma forma se deu a interpretação dos classificados refe-
rentes à fuga de escravos do cativeiro. A linguagem escrita utilizada
nesses classificados atingiu a um público leitor composto, principal-
mente, por senhores de escravos que se conciliavam em manter in-
tacto os seus investimentos. Não nos atrevemos aqui a denominá-los,
os escravos, como meras mercadorias, até porque não eram resulta-
do da acumulação do capital fruto da exploração do trabalho humano
própria de uma sociedade de trabalho assalariado. Contudo, o que se
percebe foi o uso da imprensa escrita para manter a sociedade e o
escravagismo da forma como era. 

Essa ação implicava em uma ameaça velada aos abolicionistas
que protegessem àqueles que fugiram, acompanhadas pela manuten-
ção de uma concepção social expressa na futilidade social para criar
um vazio crítico interpretativo que os mantivesse no poder. O teor
dos classificados fomentou uma estrutura linguística invariável mani-
festa na submissão e futilidade do gênero feminino e no comércio de
recuperação de escravos,  cujas  promessas  de recompensa criavam
uma relação de dependência entre os senhores de escravos e a co-
munidade local.

Os gêneros de discurso nas classificados de jornal no século
foram marcados por forte variação na estrutura linguística. A redução
do número de palavras e a forma de utilização dos verbos, pronomes,
abreviações, entre outros, se explica na dinâmica social do seu tem-
po. 

As sucessivas revoluções tecnológicas do modo de produção
capitalista manifestas principalmente com o vapor, a eletricidade, o
petróleo e a informática impactaram em uma redefinição da lógica e
movimento do tempo na sociedade capitalista. Por um lado, a revolu-
ção tecnológica de cunho informático ao comprimir a relação entre o
tempo e o espaço no planeta mudou a construção linguística do clas-
sificado. A elevação do volume de negócios somado à crescente ur-
banização da sociedade transformou o jornal em um espaço vendável
para  um público nem sempre letrado.  Por outro lado,  a  dinâmica
apontada por Marx referente às relações entre a produção e o con-
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sumo permaneceram inalteradas. Os ideais constitutivos do desejo e
o fetichismo foram intensificados. “[…] o consumo [cria] a disposição
do produtor, solicitando-o como necessidade animada duma finalida-
de (a produção)”. (Marx, 1859, s.p.)

Para Marx, a identidade entre a produção e o consumo possui
uma tripla dimensão. Em primeiro lugar, a existência de uma identida-
de imediata à qual a produção consiste no consumo e vice-versa. Em
segundo lugar,  tanto a produção como o consumo de apresentam
como mediação entre um e outro. Elas são interdependentes e de-
pendentes entre si para sobreviver. “A produção cria a matéria para
o consumo, enquanto objeto exterior a este; o consumo cria a ne-
cessidade enquanto objeto interno, enquanto finalidade da produção.
Sem produção  não  há  consumo;  sem consumo não  há  produção.
(Marx, 1859, s.p.) Em terceiro lugar, tanto a produção como o consu-
mo não se limitam em ser apenas o outro. O consumo consolida o
próprio ato de produzir, dando ao produto as características neces-
sárias para esse fim. “O consumo não é pois, apenas, o ato final pelo
qual o produto se torna realmente produto: é também o ato pelo
qual o produtor se torna realmente produtor. A produção, pelo seu
lado, gera o consumo, criando um modo determinado de consumo,
originando - sob a forma de necessidade - o desejo e a capacidade de
consumo”. (Marx, 1859, s.p.) Marx aponta que a produção, distribui-
ção, a troca e o consumo não são idênticos. Ele conclui que cada um
destes elementos representa a: 

[...] diversidade no seio da unidade. Visto que se de-
termina contraditoriamente a si própria, a produção
predomina  não  apenas  sobre  o  setor  produtivo,
mas também sobre os demais elementos; é a partir
dela que o processo sempre se reinicia. E evidente
que nem a troca nem o consumo podiam ser os ele-
mentos predominantes. O mesmo se verifica em re-
lação à distribuição tomada como distribuição dos
produtos; e se a tomarmos como distribuição dos
agentes de produção, ela é um momento da produ-
ção. Por conseguinte, uma dada produção determi-
na um dado consumo, uma dada distribuição e uma
dada troca; determina ainda as relações recíprocas
e bem determinadas entre esses diversos elemen-
tos. Sem dúvida que a produção em sentido estrito
é também determinada pelos outros elementos. As-
sim, quando o mercado - esfera da troca - se expan-
de, a produção aumenta de volume e divide-se ainda



126| Imprensa, gêneros discursivos e o tempo capitalista

mais. Quando o capital se concentra, ou quando se
nodifica a distribuição dos habitantes entre a cidade
e o campo, etc.,  a produção modifica-se devido a
essas  nodificações  de  distribuição.  Por  último,  as
necessidades  de  consumo  influem  na  produção.
Existe uma interação de todos estes elementos: isto
é próprio de um todo orgânico.

III
As relações entre a mudança na lógica do tempo capitalista e

os gêneros discursivos ocorrem em virtude da dinâmica das formas
reprodutivas do capital  na sociedade capitalista.  Esse entendimento
teórico nos remete à seguinte constatação: conceber apenas a estru-
tura formativa do gênero discursivo nos classificados limitando-os ao
número e o formato das palavras utilizadas impossibilita a análise do
objeto investigativo.

A concepção e utilização do tempo na sociedade capitalista
são mais complexas do que aparentam ser.  A dinâmica do tempo
ocorre como desdobramento de um processo metabólico social que
o constrói. Com efeito, sua análise transcende a uma área do conhe-
cimento, cuja explicação só é possível quando o remetemos à história
e à totalidade do tempo vivido. A mediação entre o tempo do traba-
lho e o tempo livre motiva os embates científicos no âmbito das ciên-
cias humanas. A intensificação do ritmo produtivo limita o tempo li-
vre fora do trabalho. Antunes (1999) aponta que a luta pela redução
da jornada de trabalho implica na redução do tempo opressivo do
trabalho, pois a simples redução da jornada pode ocasionar, ao con-
trário do que pareça, um aumento do trabalho real. 

No capitalismo, como bem afirma Mézáros (1996), o tempo li-
vre é explorado pelo capital no interesse de sua expansão, como uma
mercadoria em que se explora as atividades do lazer, sejam elas sexo,
religião, etc. Em primeiro lugar, o tempo de não-trabalho no capitalis-
mo não é realmente um tempo livre. Quanto maior o desenvolvi-
mento de uma civilização, maior a sua distorção, pois atende à esfera
exclusiva do consumo. Na ótica reprodutiva do capital que explora o
tempo livre como uma mercadoria, o seu significado tende a se limi-
tar às noções estreitas do mercado legitimados pela televisão, mídia
ou a publicidade. Com efeito, a própria necessidade do consumo é
manipulada pelos meios de comunicação, determinando que o ser so-
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cial atente os imperativos de um lazer em que sequer são sujeitos.
Antunes27 afirma que a “eficiência do capitalista está na sua capacida-
de e inventividade de assimilação máxima do trabalho na sua dimen-
são objetiva e subjetiva, transformando o tempo livre, a imaginação e
a resistência dos trabalhadores em mais trabalho”.

A utilização de gêneros discursivos nos classificados de jornal
no século XX atenta a essa premissa. O constante acelerar do tempo
na sociedade capitalista voltado a explorar de forma contínua e radi-
cal a força de trabalho fundamenta a estrutura constitutiva de um jor-
nal. O tempo livre daquele que o lê é ocupado pela divulgação de um
universo de mercadorias disponíveis à compra, às quais, a maioria dos
leitores sequer possui condições para adquiri-las. O ser social é pos-
to em uma posição subordinada ao universo das mercadorias enten-
didas subjetivamente como dotadas de uma existência natural e in-
questionável. Este é o sentido de nossa afirmação: muito mais do que
a utilização de uma estrutura linguística qualquer, está em jogo seu
uso como forma de garantir a construção de subjetividades que en-
tendam o capitalismo com o fim da história. É por isso que a emanci-
pação social não deve ser confundida com o tempo livre. Para muito
além da configuração dos classificados, está em jogo a sua exemplifi-
cação de uma sociedade que produz voltado a chegar há algum lugar. 

Na sociedade capitalista as diferentes lógicas do tempo se con-
fundem e coexistem. Mészáros em “O desafio e o fardo do tempo
histórico” entende que a sociedade capitalista tomou tal  dimensão
que o tempo da vida do ser social se confunde com as formas do
tempo subordinadas à lógica reificada do trabalho. As formas socio-
metabólicas reprodutivas do capital  acabam por degradar o tempo
humano, visto que sua própria existência se justifica na exploração
desenfreada do tempo do trabalho. “O capital, portanto, deve tornar-
se cego com relação a todas as dimensões do tempo diversas da di-
mensão relativa  ao trabalho excedente  explorado ao máximo e o
correspondente  tempo  de  trabalho”.  (MÉSZÁROS,  2007,  p.  33)”.
[…] “O tempo histórico  a humanidade transcende o tempo dos indi-
víduos – trazendo consigo a dimensão mais fundamental do valor –
mas mantendo-se, ao mesmo tempo, em sentido dialético, como in-
separável dele.” (MÉSZÁROS, 2007, p. 34-35)

Ao fazer estas afirmações, Mészáros disserta sobre a relação
entre o tempo da humanidade e o tempo dos indivíduos. A existência

27Ricardo Antunes István Mészáros: Um breve comentário de “O desafio e o fardo do 
tempo histórico”. In Revista Política e Sociedade, n.13, 2008. 
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subordinativa do tempo aos processos reprodutivos do capital impac-
ta na necessidade de construção de um projeto de alternância mani-
festa na negação do valor e a construção de outra lógica expressa no
contra-valor.  Mészáros  aponta  a  necessidade  de  luta  e  resistência
para a construção de outra concepção de tempo que negue o tempo
regido pela lógica do capital.

Os gêneros discursivos analisados nos classificados de jornal se
apresentam dentro da lógica do tempo capitalista movido pelos pres-
supostos da criação contínua e desenfreada do valor. Tomando como
referência a influência das formas produtivas derivadas das tecnologi-
as de produção japonesa, o que se verifica é a construção de proces-
sos linguísticos manifestos pela mídia escrita e falada voltada a “hipno-
tizar” o público leitor sobre a sua impotência perante o “sobrenatu-
ral” universo das mercadorias. Um vasto conjunto de classificados em
um dia que é substituído por outros no dia seguinte, e, assim, subse-
quentemente. O tempo livre, desprovido de sentido para o capital, é
subordinado e controlado objetivando submetê-lo ao imperativo glo-
bal da acumulação do capital. 

Para Mészáros, o que é historicamente criado pelos indivíduos
pode ser  historicamente  mudado por esses  mesmos indivíduos.  A
condição da emancipação passa pelo engajamento dos homens nos
processos de superação da sociedade. Nem sempre, o tempo históri-
co dos indivíduos deve contar com o da humanidade. É possível tam-
bém construir a harmonia entre ambos. Para isso, as alternativas viá-
veis são a construção e um futuro sustentável da humanidade, condi-
ção fundamental  para  a sobrevivência humana.  (MÉSZÁROS,  2007,
43-49) “Em termos gerais, talvez a maior acusação contra nossa or-
dem social dada é que ela degrada o fardo inescapável do tempo his-
tórico significativo – o tempo de vida tanto dos indivíduos como da
humanidade – à tirania do imperativo do tempo reificado do capital,
sem levar em conta as consequências” (MÉSZÁROS, 2007, p. 33).

  

IV
A interpretação do conjunto de contradições  expressas  nas

relações entre os gêneros discursivos, a ideologia e as formas acumu-
lativas do capital consistiu em considerável desafio. Processos aparen-
temente distintos entre si apresentaram-se em uma teia de relações
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às quais os mesmos se explicam, coexistem e se negam. A interpreta-
ção de um passa pelo entendimento da dinâmica de funcionamento
do outro e vice-versa. 

A estrutura linguística dos gêneros discursivos expressos nos
classificados de jornal se explica na dinâmica do modo de produção
capitalista e as formas acumulativas do capital em âmbito mundializa-
do. A síntese explicativa da construção dos gêneros discursivos trans-
cende as escolhas casuais sem razões explicativas.  A estrutura lin-
guística dos classificados são elaboradas para responder aos interes-
ses,  escolhas e projetos sociais  das  frações de classe hegemônicas
presentes no modo de produção capitalista. 

A massificação da produção, o crescimento do volume de ne-
gócios e a redução dos índices de analfabetismo no Brasil a elevação
do público leitor no século XX em comparação àqueles do século
XIX. A transformação do público leitor foi acompanhada pela exis-
tência de outra lógica do tempo expressa nas intempéries e exigên-
cias da produção capitalista. As revoluções tecnológicas, marca inde-
lével do capitalismo impactaram em um acelerar contínuo do tempo
na sociedade. 

A expansão incontrolável das formas reprodutivas do capital
influenciaram os meios jornalísticos e seus classificados. Como espa-
ço comercializável, os classificados difundem um espaço cada vez mai-
or para a divulgação da venda de mercadorias. Os preceitos da 3a Re-
volução Tecnológica de caráter informático fundamentam uma ação
objetiva para conquistas as subjetividades de um público heterogêneo
que o compreenda independente de sua idade intelectual e trato com
a leitura.

A propaganda e o classificado de jornal  são gêneros que se
constituíram com a consolidação do capitalismo. O crescimento da
produção em massa e a redefinição das estratégias de consumo os
transformou, determinando ações e funções específicas. A propagan-
da visa atrair um público que, em princípio, não está interessado nas
mercadorias  ofertadas.  O classificado objetiva  um consumidor que
procura algo específico.  Apesar  dessas diferenças,  em alguns casos
ambos se confundem, assumindo funções que teoricamente seriam
do outro.  Eles cumprem a função de contribuir para a aceleração
contínua da velocidade da circulação de mercadorias e a própria ma-
nutenção do sistema. Com uma linguagem centrada no consumo, atu-
am como porta-vozes do projeto de classe social do capital. Não são
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neutros e sua compreensão implica em entendê-los como uma sínte-
se das relações sociais e classe no seu tempo histórico. 

A não utilização de verbos no imperativo, a abreviação de pa-
lavras só compreendidas em um contexto, o destaque em negrito do
que está à venda e a utilização de letras maiúsculas para chamar a
atenção do consumidor exemplificam a estratégia de venda ali inseri-
da. Quanto mais se acelera o tempo na produção capitalista, maior a
tendência em reduzir a estrutura e o tamanho dos classificados. Essa
ação  garante  que  um consumidor  interessado  consiga,  no  menor
tempo possível, acessar todo o conjunto de ofertas disponíveis em
um jornal.

Essa dimensão da mudança do tempo capitalista nas sucessivas
revoluções tecnológicas inerentes a esse modo de produção justifica
a drástica  mudança na estrutura dos classificados entre os séculos
XIX e o seguinte.

O final do século XIX, em uma sociedade predominantemente
agrária, os classificados eram mais descritivos e detalhados e os jor-
nais menores quanto ao número de páginas e temáticas em relação
aos atuais. O crescimento da produção industrial e do público leitor
elevou o número de páginas e reduziu o tamanho dos classificados. O
processo de fetichização inerente à produção capitalista possibilitou
que a redução desses classificado fosse acompanhada com o cresci-
mento da estrutura da propaganda.

A redução do número de palavras no classificado e o apelo às
imagens na propaganda são compreendidos se relacionados à eleva-
ção da velocidade da produção de mercadorias e do próprio tempo
humano. A continuidade do consumo encontra fundamentos na utili-
zação acelerada do enunciado para transmitir a mensagem, seja ela
verbal ou não verbal. O capital utiliza a linguagem para induzir o ser
social em como e no que pensar, objetivado na luta contínua pela
conquista da subjetividade humana.  A naturalização dessas relações
omite a existência de um projeto de dominação de classe: “o reino
da necessidade governado pela alienação, fetichização e estranhamen-
to do trabalho”. Este trabalho é um convite a outros pesquisadores
que investiguem as mediações entre as formas acumulativas do capi-
tal, os gêneros discursivos e o tempo capitalista, uma totalidade passí-
vel de múltiplas determinações e interpretações. 
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