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(...) inquietação diante dessa existência transitória
destinada a se apagar sem dúvida, mas segundo uma
duração que não nos pertence. (Foucault, 1971)
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Introdução: o tempo, o discurso e os desprestígios 
da voz do povo

É com base em tais consonâncias que Courtine (2015, p. 271)
postula a existência de “um antigo, consolidado e duradouro
imaginário sobre a voz do povo”, uma vez que isto já fora dito antes
e o seria ainda repetido muitíssimas vezes mais depois de Le Bon e
de Zola. Ainda segundo Courtine, nesse perverso consenso, repete-
se incessantemente: “A multidão vocifera, protesta, geme ou delira
– de raiva ou de prazer: a massa não fala.” (2015, p. 271).



Mercier, Tableau de Paris, 1785

Não, não há outra cidade no mundo onde os
homens e as mulheres que gritam pelas ruas
tenham uma voz mais aguda e mais perfurante.
(...) Suas gargantas sobrepujam o barulho e o
ruído das esquinas de um modo estridente e
desolador.



“Clamores confusos”, “uivos perpétuos”, “gritos
patéticos”, “sons roucos e terríveis”: bem antes que A
psicologia das multidões o tivesse percebido, o povo
já emitia uma espécie de burburinho orgânico e
exalava uma forma de odor acústico que enjoava as
orelhas aristocráticas e burguesas. Além de lhe
atribuir a produção desse enojamento essa sensível
escuta naturalmente associa o ruído à periculosidade
et à criminalidade populares. (Courtine, 2015, p. 275)



Diversas vozes

• VOIX. s. f. Ar atingido e modificado que forma diversos sons,
conforme passa por diferentes condutores da garganta dos
animais ou dos homens. Há vozes articuladas, como a fala dos
homens; há outras não articuladas, como os rugidos dos leões, o
latido dos cães, o mugido dos touros e outros ainda que são
completamente simples, uniformes e que não sofrem nenhuma
variação, nem nenhuma mudança de tom, tal como os silvos das
serpentes, etc. A voz é empregada particularmente para a fala do
homem. Este orador possui uma voz máscula e, no entanto, doce,
agradável e sonora. Este comediante possui um belo porte de voz;
ele eleva, abaixa e mantém convenientemente a voz. (Dictionaire
universel, de Antoine Furetière, 1690, p. 842)



• VOZ. Som articulado na garganta, e na boca do animal, como a palavra, ou não
articulado, porém vário, como o rugir do leão, o ladrar do cão e o berrar do boi,
etc.; ou totalmente uniforme e sem variação, como o assobiar das cobras e
serpentes. Forma-se a voz do homem por este modo: sai o ar do peito, pelo
côncavo da laringe, com maior ou menor compressão da epiglote, que cobre o
buraco da laringe, e ferindo o ar na campainha da boca, dependurada no padar,
se faz a voz, recebendo no mesmo tempo da língua (Vocabulário portuguez e
latino, de Rafael Bluteau, 1712, p. 583)

• VOICE, n.s. Som emitido pela boca. Ar sonoro que admite muita variedade,
como nas vozes de criaturas vivas e nas vozes de vários homens, de modo que se
possa discerni-los por suas diferentes vozes. (A Dictionary of the English
Langage, de Samuel Johnson, 1755, p. 2219)



• VOIX, s. f. 1º. Em geral e na acepção fisiológica, produção de um som na laringe.
A voz é produzida pela passagem de ar na laringe, no prosseguimento da
impulsão da coluna aérea proveniente do movimento de expiração; ela está
destinada a colocar o animal em relação com os outros seres dotados do
sentido da audição. 2º. Particularmente, som que é produzido pela laringe
humana. “Não há menos eloquência no tom da voz, nos olhos e no ar da pessoa
do que na escolha de suas palavras.” La Rochefoucault, Maximes, na entrada
eloquência. (Dictionnaire de la Langue Française, de Émile Littré, 1889, 2530)

• VOZ s.f. 1 som musical produzido por vibrações nas pregas vocais, no ser
humano e em muitos mamíferos que também as possuem, e que é usado como
meio de comunicação e expressão de emoções, no riso, no choro, na fala, no
canto etc. (Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, de Antônio Houaiss e
Mauro de Salles Villar, 2001, p. 2883)



A ação consiste no uso da voz, tal como se deve servir-se
dela para exprimir cada paixão, ou seja, quando se deve
empregar a forte, a fraca e a média, como devem ser
utilizadas as entonações, a saber, a aguda, a grave e
mediana, e ainda a quais ritmos se deve recorrer para a
expressão de cada sentimento. (...) Pode-se praticamente
afirmar que é por tais meios que se conquistam os prêmios
nos concursos e que, por essa mesma razão, os atores fazem
mais sucesso que os poetas; é também o que ocorre nas
assembleias da cidade, tendo em vista a imperfeição de suas
constituições (Aristóteles, 2003, III, 1, 1403b).



Quanto à pronúncia, ela possui uma eficácia e um poder
surpreendentes no discurso: a qualidade do que nós
compusemos em nosso espírito importa menos do que a
maneira pela qual nós o exprimimos. Com efeito, a emoção
do interlocutor depende do que ele ouve. (...) Toda ação
comporta dois elementos, a voz e o gesto, que agem um
sobre os olhos e a outra sobre os ouvidos; ou seja, os dois
sentidos pelos quais toda impressão penetra na alma. É
preciso falar antes da voz, à qual mesmo o gesto está
subordinado (Quintiliano, XI, 3, 2 e 14).



Em algumas espécies de quadrúmanos existe uma
grande diferença entre machos e fêmeas adultos,
relacionada com o timbre e a intensidade da voz, e com
o desenvolvimento dos órgãos vocais. O homem parece
ter herdado de seus ancestrais essa diferença. Em
comparação com as cordas vocais de mulheres e das
crianças, as do homem adulto são cerca de um terço
mais compridas (Darwin, 2004, p. 499).



Reclamaram mais música e receberam-na. Uma voz humana
brotou da arca, voz máscula, ao mesmo tempo macia e
poderosa, acompanhada por uma orquestra. Era um
barítono italiano de grande fama. Desta vez já não se podia
falar de distância e de véus abafadores. A magnífica voz
ressoava na plenitude natural do seu volume e vigor. (...)
Cantava na sua língua materna, uma aria di bravura: “Sono
un barbieri, di qualità, di qualità! Figaro, qua, Figaro la,
Figaro, Figaro, Figaro!” Os ouvintes quase morriam de riso,
ao escutar o parlando em voz de falsete e ao notar o
contraste entre a voz potente e a vertiginosa desenvoltura
da língua (Mann, 1952, p. 775).



A voz é o nome desse elemento, cuja fenomenalidade não
corresponde a algo mundano. Escuta-se a voz. Os signos
fônicos são “ouvidos” pelo sujeito que os profere na
proximidade absoluta de sua presença. O sujeito não precisa
sair de si para ser imediatamente afetado por sua atividade
de expressão. Minhas falas são “vivas”, porque elas parecem
não me deixar: não parecem cair fora de mim, fora de meu
sopro, num distanciamento visível; elas não cessam de me
pertencer, de estarem à minha disposição, sem acessório.
Assim se dá, em todo caso, o fenômeno da voz, a voz
fenomenológica” (Derrida, 1967, 14, 16, 85).



A enunciação e a instância de discurso não são
identificáveis como tais senão através da voz que as
profere, e, somente supondo nelas uma voz, algo
como um ter-lugar do discurso pode ser mostrado.
(...) A voz situa-se em uma dimensão ontológica
fundamental. (...) assim considerada, mostrar-se-á
como pura intenção de significar, como puro querer-
dizer, no qual alguma coisa se dá à compreensão sem
que se produza ainda um evento determinado de
significado” (Agamben, 1985, p. 52-53).



DURADOUROS ESTIGMAS
Apologias da voz

Porque não é suficiente estar de posse de bons argumentos para
produzir o discurso; é ainda necessário apresentá-los como se deve,
visto que isso contribuirá decisivamente para que o discurso tenha
este ou aquele caráter. Seguindo a ordem natural, nós inicialmente
tratamos do que naturalmente ocupa o primeiro lugar, a saber, o
que confere às próprias coisas seu caráter persuasivo; em segundo
lugar, vem o valor que se atribui ao estilo; a terceira parte, aquela
que possui a maior eficácia e à qual ainda não foi dedicado um
estudo específico, compreende tudo o que concerne à ação. (...)
A ação consiste no uso da voz, tal como se deve servir-se dela para
exprimir cada paixão (Aristóteles, 2003, Livro III, 1, 1403b).



DURADOUROS ESTIGMAS
Apologias da voz

• É a ação, sim, é a ação que, na arte oratória, desempenha
verdadeiramente a função preponderante. (Cícero, De
l’orateur, Livro III, cap. LVI, 213)

•Quanto à pronúncia, ela possui uma eficácia e um poder
surpreendentes no discurso: a qualidade do que nós
compusemos em nosso espírito importa menos do que a
maneira pela qual nós o exprimimos. (Quintiliano, XI, 3, 2)



Ambivalências da actio

• Pode-se praticamente afirmar que é por tais meios (volume, entonação e
ritmo) que se conquistam os prêmios nos concursos e que, por essa mesma
razão, os atores fazem mais sucesso que os poetas; é também o que ocorre
nas assembleias da cidade, tendo em vista a imperfeição de suas constituições.

• A arte da ação oratória ainda não foi constituída (...). Tal arte, nos parece, aliás,
grosseira, se a julgamos com o bom senso. Porém, uma vez que em toda sua
extensão a retórica somente dedica-se à opinião, será preciso, ainda que isto
não seja o ideal, mas o seja imperativo, atribuir à ação os cuidados
necessários; porque, com estrita justiça, não deveríamos de modo algum
buscar, no que diz respeito ao discurso, despertar pena ou prazer; porque as
únicas armas com as quais deveria ser justo lutar seriam os fatos, de modo que
tudo o que não correspondesse à demonstração dos fatos devesse ser
considerado supérfluo. Contudo, a ação possui, conforme dissemos, um
grande poder na perversão do auditório. (...)



•Aliás, a ação é, antes, um dom da natureza; ela é bastante
estranha à técnica (...). É por essa razão que aqueles que são
dotados de talento conquistam os prêmios, tal como fazem
os oradores naturalmente talentosos quanto à ação. (...) De
modo análogo ao que já ocorria com os poetas, que, não
obstante a insignificância do que diziam, pareciam sempre
atingir a glória pela maneira de dizê-lo, o estilo dos oradores
foi inicialmente poético, como o de Górgias; e ainda hoje a
maioria das pessoas incultas pensam que oradores desse
gênero falam magnificamente (Aristóteles, 2003, III, 1,
1403b).



•Acrescento que, em tudo aquilo que se refere à ação,
reside uma certa força natural; também está aí o que toca
sobretudo os ignorantes e até os bárbaros. As falas agem
unicamente sobre aqueles que se encontram reunidos em
uma comunidade linguística; frequentemente,
pensamentos refinados passam além da compreensão das
gentes a quem falta o refinamento; já a ação, que expressa
fora do corpo as emoções da alma, emociona a todos,
porque são as mesmas emoções da alma que
experimentam todos os homens (Cícero, De l’orateur, Livro
III, cap. LIX, 223).



•As regras para a pronúncia são as mesmas que aquelas para
o próprio estilo. Este último deve ser correto, límpido,
elegante e bem adaptado; do mesmo modo, a ação
oratória será correta, ou seja, sem defeitos, se a emissão da
voz for fácil, nítida, agradável, bem romana, isto é, sem
sotaque campesino nem estrangeiro. (...) porque os
homens se reconhecem por suas diferentes maneiras de
pronúncias, assim como reconhecem o bronze por seu
timbre (Quintiliano, Inst. orat. XI, 3, 30-31).



•A voz, mais que o olhar, é fundamental para
persuadir o outro, diz o psicanalista Joel Birman.
“Para um líder político, a voz é ainda mais que isso. É
um instrumento insubstituível para tocar as
emoções, os sentimentos e os desejos do
interlocutor e da massa.” Do ponto de vista simbólico
e real, a perda da voz seria a perda da condição de
liderança de Lula. (...) (Ruth de Aquino, “A voz de
Lula”, revista Época, 30 de março de 2012)



•O presidente que cometeu mais gafes na história do Brasil
conseguia quase sempre roubar a cena ao abrir a boca. (...)
Sua voz rouca, com erros de português, metáforas de
futebol e piadas do povão, era o elo com a massa, na versão
sindicalista exaltado ou do lulinha paz e amor. O Brasil teve
outros oradores inflamados (...) [que] se expressavam com
vigor também na escrita. Lula não. Exerce uma liderança
oral. A maioria da população brasileira não domina a
palavra escrita. (...) Num país assim, a voz é hipervalorizada
como capital simbólico. Lula sempre falou demais.

(Ruth de Aquino, “A voz de Lula”, revista Época, 30 de março de 2012)



•O Lula que recuperou a retórica sindical para passar o
primeiro turno está abandonado. O castelo de moderação
erguido por Lula pode desmoronar no próximo
levantamento de intenção de votos. (...) Lula só alcançou
Brizola no primeiro turno, quando desistiu de ser
moderado. Nada garante, porém, que os votos que
conquistou com o seu radicalismo vão agora gostar da nova
fantasia.

(Nelson de Sá, FSP, caderno Diretas-89, Lula esquece o radicalismo e posa de
social-democrata no “Cara a Cara”, Nelson de Sá, 28 de novembro de 1989, p.
2)



• A equipe que dirige e produz os programas de TV da Frente Brasil
Popular é unânime ao dizer que os discursos do candidato Luis
Inácio Lula da Silva não são escritos por ninguém. “Não se faz texto
para Lula ler.”, afirma o coordenador de jornalismo da campanha,
Carlos Azevedo, 50. “Dirige-se somente a câmera, a luz, o
enquadramento e o tempo de fala dos discursos.”, diz Paulo de
Tarso, 36, diretor de criação da campanha na TV. Segundo Azevedo,
o candidato da Frente baseia seus discursos em textos, ou
“briefings”, redigidos por sete jornalistas. “Ele lê os ‘briefings’, tira
dúvidas e grava da cabeça dele, diz. (...) Três redatores – o
jornalista Edmundo Machado de Oliveira, 34; o militante do PSB
Renato Soares, 45, e o jornalista Getúlio Alencar – escrevem os
“briefings” para Lula.

(Ana Carmem Foschini, FSP, caderno Diretas-89, Equipe diz que ninguém
escreve os discursos para Lula, 12 de dezembro de 1989, p. 7)



•Finalmente a República voltou a falar português e a
coordenar sentenças.

(Marcelo Mariutti, “Discurso inteligível”. Fórum de leitores, ESP, 15 de maio de
2016)

•Lula, por exemplo, usa o palavrão como vírgula. Tudo
bem, muita gente faz isto. O estranho é que, ao ouvi-
lo vociferar para seus subordinados, os quais são
todos, mesmo as palavras mais inocentes parecem
soar como palavrões.

(Ruy Castro, “O palavrão corrompido”, FSP, 19 de março de 2016.



Jovens reacionários defensores da liberdade
combatendo o mal
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