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1. Introdução

Segundo Orlandi (1998), ler é atribuir sentidos. Partindo deste princípio e 

adotando como quadro de referência a Análise de Discurso, este trabalho investigativo 

toma como análise o símbolo da campanha "Empresa Parceira da APAE", da Federação 

das APAEs de São Paulo, suscitando, a partir daí, dois apontamentos: que formações 

discursivas estão presentes neste texto e como são formadas?

Para pontuar minha análise, começarei esclarecendo que a Lingüística 

saussureana toma como objeto a língua enquanto elemento verbal, excluindo de suas 

investigações o não-verbal, embora o reconheça. Essa atitude perdurou e, às vezes 

perdura, até hoje, na exclusão do não-verbal do processo de construção de sentidos nos 

mais variados contextos.

Já a Análise de Discurso, todavia, reconhece as pluralidades da linguagem, 

manifestadas em suas diferentes máscaras, o que possibilita efeitos de sentidos variados. 

E é justamente este reconhecimento que me fez ver no símbolo da campanha outras 

leituras e sentidos possíveis de serem construídos.

2. O símbolo

O símbolo utilizado para representar a campanha é um círculo azul com cinco 

mãos que se abraçam em torno do símbolo nacional da APAE, que tem como fundo a 

cor amarela e, é representado por uma flor ladeada por duas mãos , uma em posição de 

amparo e a outra de orientação.
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De acordo com Orlandi (2002), na Análise de Discurso observamos não os 

sentidos desejáveis, mas os sentidos realizados na materialidade lingüística e histórica, 

uma vez que é pela historicidade que vemos se um texto é possível, contemplando, a 

partir daí, a interpretação como forma de desmascarar as ideologias arraigadas num 

contexto discursivo. Sendo assim, para compreender os sentidos que transitam no texto-

análise e as discursividades que se instauram sobre o excepcional, neste contexto, 

delimitei minha análise aos seguintes elementos: o fundo azul, as mãos abraçadas, a cor 

amarela que recebe o símbolo nacional da APAE e, de certa forma, alguns aspectos 

deste símbolo.

Num primeiro momento, ao observar o símbolo da campanha, pude perceber 

produzido, ali, o sentido do preconceito sobre o excepcional, embora a campanha 

supõe-se existir em função deste sujeito.

Ratificando minhas considerações, as mãos abraçadas em torno do símbolo da 

APAE constituem-se, para mim, um texto e, como tal, produz sentidos. Desta forma, 

não pretendo analisá-lo parte a parte, visto que suas cores e formas organizam sua 

sintaxe, produzindo os efeitos da coesão e coerência de sentidos.

O amarelo que recebe o símbolo da APAE significa a energia, a união, 

representadas nas mãos que se abraçam para ajudar o excepcional.

Desvelando o símbolo nacional da APAE, considerei os seguintes aspectos: o 

branco da margarida significa a passividade, a nulidade do excepcional; a margarida 

sozinha significa o excepcional em sua solidão e dependência; as mãos desniveladas na 

qual uma ampara e a outra orienta significam uma forma de recompensa dada pela 

sociedade a este ser frágil, desprotegido que, "não tem um lugar de enunciação, não é 

locutor autorizado, é sempre interpelado, falado pelos outros".(Martins e Silva, 

2001:67).



O azul do círculo representa o infinito, a imensidão. Nesta imensidão, 

encontra-se o "ser diferente" que precisa ser compensado, protegido, ajudado e, a ajuda 

vem da união das empresas parceiras da APAE que se representam, no símbolo, pelas 

mãos que se abraçam. Desta forma, o excepcional é aquele que não caminha nem se 

significa se não for através do outro. Segundo Martins e Silva (2001, 63), a concepção 

de "diferença" referida ao ser humano, remete para o sentido de "exclusão". O fato de 

ter que conviver com o deficiente, é motivado pela autoridade da lei e pela necessidade 

do discurso vigente, revelado numa espécie de autoproteção que se manifesta através da 

assistência por compaixão.

3. Proteção e religiosidade

As mãos que se abraçam em torno do símbolo da APAE, representam, para 

mim, o reforço do discurso de proteção, de amparo e de piedade pregado pela APAE e 

propagado pela sociedade. Ou seja, o excepcional, de fato, é visto como um ser 

diferente, silenciado, frágil, impotente e que depende de alguém para significar seus 

sentidos.

"O discurso sobre o deficiente funciona pelo viés da organização, ou seja, da 

discursividade, produzindo efeitos de sentido que apagam o lugar do deficiente como 

sujeito. Assim, o deficiente é reificado, coisificado, ele é significado enquanto objeto." 

ainda Martins e Silva (2001:63).

Num segundo momento, uma outra instância que percebo, neste texto, é a do 

discurso religioso, considerando que a campanha tem como finalidade sensibilizar as 

pessoas e o símbolo, neste caso, serve bem a este propósito já que cria uma ilusão 

referencial tão forte que parece ser "a coisa" representada, despertando sentimentos de 

respeito e proteção em relação ao excepcional, o que nos remete ao tema do 

Cristianismo "todos são iguais perante Deus". Porém, ao se apelar para a ajuda, para a 

proteção, este discurso evidencia o sentido da "diferença", ou seja, o mesmo discurso 

religioso que prega a igualdade, produz o sentido da diferença e da censura, a partir do 

momento que isola um ser dentre os demais como "especial", portanto, diferente.

4. A memória 



As cores só significam a partir das formações imaginárias que nelas 

imprimimos. Sendo assim, as cores azul e amarela reclamam da memória discursiva 

sentidos que se inscrevem no discurso religioso.

Neste sentido, a cor azul significa a purificação, a paciência, a amabilidade e a 

serenidade; a cor branca da margarida que representa o excepcional significa a 

perfeição, o amor divino, a humildade, enquanto a cor amarela que a recebe significa a 

união, a solidariedade, a compaixão, a harmonia do todo reforçada pelas mãos que se 

abraçam ratificando, de certa forma, o tema do Cristianismo: "Somos todos iguais aos 

olhos do Senhor, todos somos filhos de Deus". Portanto, todos têm direito de serem 

tratados de igual modo, inclusive o excepcional. Esses sentidos atestam a fragilidade do 

excepcional, apelando para que as pessoas com seus "valores cristãos" de piedade, 

caridade, de união, de indiferença manifestem seu lado espiritual e colaborem dando 

amor, compreensão e, também, apoio financeiro a este ser. Como afirma Martins e 

Silva, "O discurso da piedade, da proteção produz efeitos de sentidos que impingem ao 

deficiente a imagem do "coitadinho", do "desvalido", do "infeliz".

5. Considerações Finais

Retomando meus apontamentos iniciais sobre quais formações discursivas 

estão presentes no texto-análise e como são produzidas, pude constatar "no mínimo" 

duas discursividades: a do preconceito e a religiosa, embora existam outras.

A discursividade religiosa ao mesmo tempo que prega os sentimentos da 

igualdade, da proteção e da compaixão, também produz os sentidos da censura, da 

diferença, logo da "exclusão".

Diante do contexto, posso considerar que a exclusão do excepcional se 

camufla nas mais diversas formas, durante séculos, e, hoje, é sustentada por várias 

discursividades nas quais os sentidos se construíram historicamente determinados pelas 

instâncias do religioso e do jurídico, criando a ilusão do não-preconceito e da 

indiferença sobre o excepcional.

Ao ser atravessado pela instância jurídica, o excepcional só se constitui 

enquanto sujeito na história, apenas nos documentos das instituições, nas resoluções 

governamentais, nos discursos da sociedade, que pode ter como exemplo vivo o texto-

análise.



As instituições (APAE, Família, Igreja, etc) criam a ilusão da proteção, do 

direcionamento, e do amparo ao excepcional, todavia, são nos seus discursos que se 

evidenciam o preconceito e a diferença sobre este ser.

Pela discursividade do preconceito funcionam os sentidos da passividade, da 

nulidade, da fraternidade, da impotência do excepcional. A campanha representada pelo 

texto propõe-se a acabar com a desigualdade social que recai sobre este ser, produzindo 

a ilusão de fazer-lhe o bem, quando, na verdade, o que se percebe é o reforço do 

preconceito, da diferença e da distância que se estabelece com o deficiente, além de 

imprimir-lhe a figura de pobre coitado. 

Como afirma Martins e Silva (2001.p.80) "para protegê-lo (e proteger-se) a 

sociedade lhe interdita o lugar de enunciação, a circulação de sua imagem; ele é sempre 

mediado, interpretado por todos, sem poder interpretar (...) ao dar assistencialismo, 

estamos na política das boas intenções e tomando do deficiente o seu direito à história, 

sua posição de sujeito na história".
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