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APRESENTAÇÃO

Com o tema “Linguística do Texto e do 
Discurso: a linguagem como prática social”, 
o VIII Selinfran, realizado na Universidade 
de Franca pelo Programa de Mestrado em 
Linguística desta instituição nos dias 21 a 23 de 
setembro de 2017, ofereceu a oportunidade de 
intercâmbio entre pesquisadores de Iniciação 
Científica e de Mestrado da UNIFRAN e de 
outras instituições, com a apreciação de 
trabalhos realizados e em andamento.

Reconhecido pela tradição em pesquisa 
na área do texto e do discurso, o Programa 
de Mestrado em Linguística realizou pelo 
oitavo ano o seu seminário, com apoio da 
CAPES por meio do PAEP. O evento recebeu 
pesquisadores de grande visibilidade nacional 
e internacional pertencentes a instituições 
renomadas como UFG, USP, UNESP, UFRJ, 
bem como pesquisadores de programas 
com os quais a UNIFRAN mantém convênios 
de cooperação acadêmica, como é o caso 
da Universidade do Vale do Rio Verde 
(UNINCOR).

Além da arguição de trabalhos dos 
mestrandos em sessões de comunicações 
orais, esses pesquisadores realizaram 
palestras e participaram de mesas-redondas, 
juntamente com docentes do Programa, 
que tiveram na audiência estudantes de 
graduação, de pós-graduação e professores 
da rede pública e particular de Ensino Básico 
de Franca e região. Ministraram palestras as 
Profas. Dras. Kátia Menezes de Sousa (UFG) e 
Lineide do Lago Salvador Mosca (USP). Todos 
os pesquisadores convidados participaram 
de mesas e de debates de trabalhos. 

Em conformidade com o eixo temático 
do evento, as diversas comunicações 
apresentadas nas mesas mesas-redondas 
trataram de questões contemporâneas 
nas quais a linguagem, em suas diversas 
manifestações, pode ser estudada. No primeiro 

dia do evento, aconteceu a mesa-redonda 
“Bakhtin: um filósofo sempre moderno”, 
composta por docentes do Programa e pela 
convidada Profa. Dra. Marina Célia Mendonça 
(UNESP FCLAr). Ainda no primeiro dia, a 
Profa. Dra. Regina Souza Gomes (UFRJ) 
foi convidada a apresentar suas pesquisas, 
juntamente com professores do Programa, 
na mesa-redonda “A semiótica discursiva na 
contemporaneidade: uma homenagem ao 
centenário de Greimas”.

No segundo dia do VIII Selinfran ocorreu 
a mesa-redonda “Análise de discursos da/
na contemporaneidade”, com a participação 
das convidadas Profa. Dra. Kátia Menezes de 
Sousa (UFG) e Profa. Dra. Thayse Figueira 
Guimarães (UNINCOR). A última mesa-
redonda, intitulada “Contextos políticos e 
expressões artísticas: leituras retóricas”, 
contou com a participação da Profa. Dra. 
Lineide do Lago Salvador Mosca (USP) e do 
Prof. Dr. Renan Belmonte Mazzola (UNINCOR). 

Estes anais registram os trabalhos 
apresentados nas sessões de comunicação 
oral por alunos de mestrado que, em sua 
maioria, se encontram em fase anterior ao 
exame de qualificação de suas pesquisas. 
Espera-se que essa amostra das pesquisas 
linguísticas realizadas, no âmbito dos estudos 
do Texto e do Discurso, no Programa de 
Mestrado em Linguística da UNIFRAN e 
de programas de outras IES participantes, 
cujos discentes submeteram textos para a 
apreciação dos pareceristas que colaboraram 
conosco no VIII SELINFRAN, possam servir 
como fonte de inspiração e de pesquisas para 
os leitores.

Franca, dezembro de 2017

Profa. Dra. Aline Maria Pacífico Manfrim

Profa. Dra Camila Beraldo Ludovice
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O RETRATO DE JANUÁRIO GARCIA LEAL PRODUZIDO PELAS VOZES 
POLIFÔNICAS NO DOCUMENTÁRIO O SETE ORELHAS: HERÓI BANDIDO, 
DE BRUNO MAIA

Andréa de Rezende Arantes FURTADO (UNINCOR)
Profa. Dra. Thayse Figueira GUIMARÃES (UNINCOR)

Resumo
Nesta comunicação, pretende-se mapear as diversas vozes que permeiam o 

documentário O Sete Orelhas: Herói Bandido. A história narra uma divergência 
entre os Silva e os Garcia, que resultou no assassinato de João Garcia. Januário 
Garcia Leal, seu irmão, assassinou os sete irmãos Silva e cortou uma orelha de 
cada um. Esta postura nos instiga, ainda, a discutir as estratégias polifônicas 
e as relações dialógicas entre os enunciados. Nesse cenário, amparando-nos 
numa perspectiva bakhtiniana e em seu Círculo, na qual defende a coexistência 
de inúmeros enunciadores e narrativas, almejamos examinar como os diferentes 
relatos postos no documentário, (re)constroem, a imagem de Januário Garcia 
Leal como “herói” e/ou como “bandido”. Este estudo será de natureza qualitativa, 
com procedimentos analíticos linguístico-discursivos. 

Palavras-chave: O Sete Orelhas; dialogismo; vozes; discurso polifônico.

Abstract
In this communication, it is intended to map the diverse voices that permeate 

the documentary The Seven Ears: Hero Bandit. The story narrates about a 
divergence between the Silva and the Garcia, that resulted in the murder of João 
Garcia. Januario Garcia Leal, his brother, murdered the seven brothers Silva, cut 
them one ear each. It also instigates us to discuss the polyphonic strategies and 
the dialogical relations between the statements. In this scenario, drawing on a 
Bakhtinian perspective and in his Circle, in which he defends the coexistence of 
innumerable enunciators and narratives, we aim to examine how the different 
stories put in the documentary (re) construct the image of Januário Garcia Leal 
as a “hero” and / or as “bandit”. This study will be of a qualitative nature, with 
linguistic-discursive analytical procedures.

Keywords: The Seven Ears; dialogism; voices; polyphonic speed.
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Introdução
Diante da abrangência que o gênero 

documentário vem conquistando no 
Brasil e no mundo, a tarefa de refletir 
sobre o tema se torna mais necessária, 
pois encontra maior visibilidade 
acadêmica e retorno dos próprios 
documentaristas. Dessa forma, 
escolhemos como objeto de estudo 
os dizeres dos enunciadores do 
documentário O Sete Orelhas: Herói 
Bandido, de Bruno Maia, pois partimos 
do pressuposto de que os estudos na 
área de linguagem são imprescindíveis 
para a compreensão da produção de 
sentido em um discurso.

O documentário O Sete Orelhas: 
Herói Bandido é um relato de uma 
história passada em 1802, na cidade 
de São Bento Abade, situada no Sul 
de Minas, onde duas famílias, os Silva 
e os Garcia, brigavam por demarcação 
de terras. Depois de alguns conflitos, 
o pai da família Silva chamou seus 
sete filhos e exigiu que os mesmos 
matassem João Garcia, proprietário 
da fazenda vizinha. Os sete homens 
amarraram-no numa figueira, tiraram a 
pele do corpo todo de João. Januário 
Garcia Leal (1761–1808), (doravante 
JGL)1, irmão de João Garcia e capitão 
de ordenanças, buscou o apoio das 
autoridades coloniais, entretanto, 
não obteve nenhum retorno. Por 
isso, ele jurou vingança e seguiu 
os criminosos por todo território 
mineiro, assassinando os sete irmãos. 
Para finalizar o ato, cortava a orelha 

1 Januário Garcia Leal ganhou o apelido de “Sete Orelhas”por 
ter assassinado e cortado uma orelha de cada um dos sete 
irmãos que esfolaram seu irmão João Garcia Leal.

do homem “justiçado” e a enfiava 
num cordão, que foi exibido como 
um colar pelos locais públicos. Não 
demorou muito para ser conhecido 
como o “Sete Orelhas”. Passou a ser 
procurado pelo poder público, porém 
protegido pelo povo.

Os fragmentos selecionados 
para estudo foram recortados do 
documentário O Sete Orelhas: Herói 
Bandido, dirigido por Bruno Maia2 
(2012), com o tempo de duração de 
quarenta e dois minutos. A narrativa 
apresentada pelo ator Ronildo 
Prudente é uma história entremeada 
por relatos, depoimentos, recortes 
musicais, além de dados informativos 
sobre o contexto histórico fornecidos 
por um locutor e pelos recortes de 
documentos e jornais sobre JGL. 
Um dos entrevistados é o hexaneto 
do “Sete Orelhas”, Élio Garcia3. Em 
Belo Horizonte, foram entrevistadas 
duas pessoas a respeito da vida de 
Januário e do Brasil-Colônia: Marcos 
Paulo de Souza Miranda4 e Carla 
Maria Anastácia5. “O filme acrescenta 
a esse cenário a ineficácia da justiça 
da época” (SETE..., 20126). Além 
desses, Maia enriqueceu seu trabalho 
com seus próprios depoimentos e, 
também, com os dizeres de Vicente 
Lima7, entre outros profissionais.
2 Professor de Literatura e compositor. É também diretor, 
roteirista e um dos enunciadores do documentário O Sete 
Orelhas: Herói Bandido.
3 Autor do livro Desbravadores dos Sertões.
4 Promotor do Patrimônio Histórico e Cultural de Minas, 
autor do livro Jurisdição dos Capitães.
5 Pesquisadora e cientista política, doutora em História e 
Cultura Mineira e autora do livro A Geografia do Crime – 
Violência nas Minas Setecentistas.
6 Reportagem publicada em Notícias diárias de Varginha e 
Sul de Minas, 2012.
7 Contador de histórias de São Bento Abade.
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O filme documental busca registrar 
e comentar um fato, um ambiente ou 
uma determinada situação, já que se 
caracteriza pelo “compromisso” com 
a exploração da realidade. Por isso, 
constantemente, estimula-nos a crer 
que o que vemos é exatamente o que 
aconteceu. A voz do documentário 
está intimamente relacionada com 
as maneiras pelas quais o filme 
documental fala do mundo que nos 
cerca. É essa voz que defende uma 
causa ou apresenta um argumento, 
possibilitando que a linguagem 
não-verbal cause uma impressão 
adequada; entretanto, isso não é 
subsídio suficiente para garantir 
a cabal autenticidade em todos 
os casos. Assim, faz-se necessário 
levarmos em conta os dizeres dos 
diversos enunciadores que emergem 
no documentário.

Partindo desta concepção, em 
todo o documentário O Sete Orelhas; 
Herói Bandido, chama-nos atenção a 
coexistência de inúmeros enunciadores 
e vozes narrativas, que, no decorrer 
da enunciação, configuram-se 
numa “heterogeneidade discursiva”, 
expressão criada por Bakhtin e 
seu Círculo em seus trabalhos 
sobre literatura, com destaque, nos 
romances de Dostoièvski, em que 
várias “vozes” se exprimem, sem que 
nenhuma seja dominante (BAKHTIN, 
2005 [1929]). Consideramos, nesse 
ponto, que essas diversas vozes dos 
enunciadores constroem sentidos, 
opiniões e posicionamentos.

Para se pensar na emergência de 
vozes, que permeia a construção da 
imagem de JGL, no documentário 
O Sete Orelhas: Herói Bandido, 
retomamos Bakhtin e seu Círculo 
(2005 [1929]). Embora o autor 
esteja trabalhando com polifonia no 
“romance”, para o desenvolvimento 
de nossa pesquisa, o nosso 
olhar polifônico se voltará para o 
documentário.

Assim, ancoramos o nosso estudo 
num processo envolvendo estratégias 
polifônicas. Um estudo que abarca a 
polifonia abre espaço para se estudar 
e analisar as possibilidades de leitura 
e produção de sentido. Diante disso, a 
nossa questão de pesquisa perpassa 
o seguinte ponto: Como a progressão 
de vozes, no processo polifônico de 
orientação e produção de sentido, 
conduzem a construção da imagem 
de Januário Garcia no documentário 
O Sete Orelhas: Herói Bandido? 

O objetivo geral desta comunicação 
se volta para a compreensão do 
processo de construção da imagem 
de JGL, nos recortes de cenas do 
documentário O Sete Orelhas: Herói 
Bandido. É necessário ainda que 
se realizem os seguintes objetivos 
específicos: identificar a emergência 
de vozes presentes no documentário 
por meio da análise do discurso citado 
(direto, indireto e modalizadores 
em discurso segundo); identificar 
flagrantes polifônicos que orientam 
os efeitos de sentidos para a imagem 
de Januário Garcia Leal; analisar como 
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tais vozes e pontos de vista orientam 
os sentidos para a imagem de Januário 
Garcia Leal no documentário

O interesse em desenvolver 
um estudo – neste documentário 
específico – envolvendo ações 
discursivas se justifica pelo fato de 
o documentário contemplar um 
movimento de vozes que permeia 
não apenas o resgate da história 
do “Sete Orelhas” e valorização da 
cultura histórica do povo de São 
Bento Abade, mas também porque 
o desenvolvimento de um trabalho 
científico acerca da história concretiza 
a perpetuação da narrativa na história 
social do povo. 

Fundamentação teórica
A polifonia, na Literatura, é a 

multiplicidade de vozes em um 
texto, mediadas pelos pontos de 
vista e modos de presença no 
mundo discursivo. Bakhtin confere 
a Dostoievski o título de “criador do 
romance polifônico”. Aponta, na obra 
do escritor russo, a configuração 
das personagens como ideólogos, 
que defendem vozes que não são 
necessariamente as do autor. Assim 
como no romance O Jogador, de 
Dostoievski, em alguns excertos do 
documentário O Sete Orelhas: Herói 
Bandido, os enunciadores possuem 
interdependência e espaço para a 
realização de seus discursos que, 
embora conflitantes, não anulam 
ou negam o discurso do outro, são 
intercalados, fundem-se, sucedem-

se, não existem independentemente 
daqueles aos quais são endereçados, 
o que corresponde às teorias de 
Bakhtin quanto à polifonia.  

Segundo Bakhtin (2005 [1929], 
p. 4), a polifonia caracteriza-se por 
apresentar vozes polêmicas em um 
discurso. Para Brait (2005), o texto 
irônico é sempre polifônico, mas um 
artigo de opinião não é polifônico 
porque há uma voz dominante, não 
há polêmica. O gênero romance, 
para Bakhtin (apud BRAIT, 2005), 
apresenta diferentes vozes sociais 
que se defrontam, se entrechocam, 
manifestando diferentes pontos de 
vista sociais sobre um dado objeto; 
portanto, é gênero polifônico por 
natureza. Observamos que é possível 
que o mesmo aconteça em alguns 
excertos do documentário, pois a 
imagem de Januário é construída por 
diferentes vozes sociais, porém, muitas 
delas não são autoritárias, prontas 
e acabadas; mas sim, inconclusivas, 
polifônicas, já que vão se construindo 
à medida que os enunciadores vão 
discursando sobre ele. Ou seja, essa 
personagem está em permanente 
construção. 

Nesse cenário, a polifonia consiste 
na emergência das diversas vozes 
de cada enunciador, numa interação, 
já que, de um mesmo enunciador 
emergem muitas vozes e consciências 
que são independentes e não se 
misturam, além de representar uma 
determinada esfera. No documentário, 
ao selecionar os recortes de fala 
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dos entrevistados, Bruno Maia está 
assumindo várias vozes. Essas vozes 
dos enunciadores não são objetos 
dos discursos de Maia, mas sim vozes 
que exercem a função de sujeitos dos 
próprios enunciadores. Nessa linha 
de raciocínio, o mesmo se aplica aos 
enunciadores, pois suas falas não são 
objetos dos discursos, mas sujeitos 
da própria consciência do “Sete 
Orelhas”. A consciência do “Sete 
Orelhas” perpassa pela consciência 
das diversas vozes dos enunciadores, 
pois cada enunciador, ao se posicionar 
sobre um determinado referente, 
utiliza discursos de outrem. Bruno 
Maia não define Januário no seu dizer, 
mas deixa que a personagem mesmo 
se defina no diálogo polifônico. 
Assim, os enunciadores são também 
personagens que vão construindo 
Januário, na medida em que vão 
discorrendo sobre ele. 

Quando o editor Bruno Maia 
insere os recortes dos enunciadores 
no documentário, a “fala” é dos 
enunciadores e não de Maia. Embora 
tenha passado pela seleção dele, pois 
as personagens de Januário Garcia 
e seu bando se “comunicam entre si, 
revelam suas personalidades, suas 
opiniões, mostram-se sujeitos de sua 
visão de mundo” (BEZERRA, 2005, 
p.196). Bruno Maia constrói a imagem 
do “Sete Orelhas” numa posição 
distanciada, sem definir a consciência 
do personagem. 

De fato, a polifonia é uma 
“estratégia discursiva”, conforme 
destaca Barros (2003). É a menção 

as vozes em um texto. Para Bakhtin, 
cada ato de enunciação é composto 
por diversas “vozes”. Assim, cada ato 
de fala é carregado de assimilações 
e reestruturações dessas diversas 
vozes, ou seja, cada discurso é 
constituído de vários discursos que 
o autor denomina de polifonia. Essas 
vozes que “dialogam” dentro do 
discurso, não se tratam apenas de 
uma retomada, mas de um diálogo 
polifônico construído histórica e 
socialmente. 

Essa polifonia consiste em uma 
enunciação com alternância de 
vozes dos enunciadores, em relação 
dialógica, já que o locutor inicia e 
os demais enunciadores continuam 
a história que vai sendo narrada por 
diferentes vozes, numa sequência 
dialógica e polifônica. 

Esta pesquisa será de natureza 
explicativa e interpretativa, com 
abordagem qualitativa, pois segundo 
Lakatos e Marconi (2011), “a pesquisa 
explicativa registra fatos, analisa-os, 
interpreta-os e identifica as causas”, 
além de exigir maior investimento em 
síntese, teorização e reflexão a partir 
do objeto.

O primeiro passo metodológico 
seguido foi a pesquisa bibliográfica 
específica com fichamentos 
sobre os estudos de polifonia dos 
comentadores brasileiros das teorias 
do Círculo de Bakhtin e das leituras 
de Bakhtin e de seu Círculo. A linha 
teórica e metodológica seguiu o viés 
de uma análise dialógica do discurso, 
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conjecturando a concepção de outros 
autores para a compreensão do 
gênero documentário.

A partir disso, foram selecionados 
fragmentos de cenas que apresentam 
movimentos polifônicos e orientam 
na produção de sentido de JGL. Em 
seguida, iniciamos os procedimentos 
analíticos, que foram fundamentados 
a partir do instrumental teórico-
metodológico8, para obtermos 
o entendimento de produção de 
sentidos para o “herói/ bandido” pelas 
diferentes vozes no documentário da 
figura de JGL.

Podemos dizer que ocorrem 
relações dialógicas em todo o 
documentário. Para exemplificar, 
fizemos um recorte de um excerto, 
aos trinta minutos e oito segundos 
de gravação, em que a personagem-
narradora de Marcos Paulo de Souza 
Miranda conta sobre uma espécie de 
julgamento de Mateus Luis Garcia, um 
dos integrantes do bando de JGL. 

Como prova de que esse 
comportamento de Januário e seu 
bando era um comportamento 
tido por muitos como um 
comportamento justo, apesar 
de ilícito, nós descobrimos 
um processo de uma chamada 
justificação judicial em que as 
principais autoridades religiosas 
e militares de São João Del 
Rei que na época era sede 
da Comarca Rio das Mortes, 
prestam depoimentos apoiando 
a conduta de Mateus Luis Garcia 
que era um dos integrantes 

8 Fornecido por Bakhtin e seu Círculo, entre outros autores.

do bando e por consequência 
apoiando também a conduta de 
Salvador Garcia Leal e Januário 
Garcia Leal, vinculando Mateus 
Luis Garcia como uma das mais 
importantes famílias originárias 
da Comarca do Rio das Mortes 
(O SETE, 2012)9.

Ao definir o comportamento de 
JGL e seu bando com os adjetivos 
justo e ilícito, Miranda constrói efeitos 
de sentidos discursivos divergentes. 
Segundo o Dicionário Houaiss Conciso 
(2011, p. 566) o adjetivo “justo” 
significa “1. que está em conformidade 
com a justiça, antônimo de injusto 
2. que respeita o direito de cada 
indivíduo, a lei, antônimo de injusto. 
3. que tem grande rigor; preciso, 
exato, antônimo de inexato. 4. que 
se apoia em boas razões; fundado, 
legítimo, antônimo de infundado. (...). 
6. quem age pelas normas da justiça 
e da moral. (...)”. Nesse sentido, o uso 
do adjetivo “justo” remete-nos ao 
posicionamento de várias pessoas 
da sociedade, inclusive autoridades 
militares e religiosas que consideram 
JGL um cidadão que respeita o 
direito do outro, que respeita a lei, 
que se apoia em boas razões, que age 
pelas normas da justiça e da moral. 
Sendo assim, consideram os sete 
assassinatos dos irmãos Silva como 
atos corretos, em conformidade com 
a justiça, uma vez que João Garcia foi 
esfolado vivo.

Por outro lado, há também outras 
instâncias da sociedade, outras 

9 Grifos nossos.
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autoridades militares e religiosas 
que consideram esses mesmos 
atos, como algo “ilícito”. Nesse 
mesmo dicionário (idem, p. 513), 
o termo “ilícito” é considerado: 
“1. proibido, ilegal, antônimo de 
lícito. 2. qualidade do que não é 
legal ou moral, antônimo de lícito”. 
Os defensores dessa perspectiva 
alegam que o Sete Orelhas não tinha 
o direito de tirar a vida dos Silva, ou 
seja, configuram-se como crime de 
assassinato as atitudes tomadas em 
decorrência do evento anterior. Em 
outras palavras, os dizeres “justo e 
ilícito” ressaltam as características de 
Januário. A voz de Miranda, portanto, 
está carregada da voz de outrem. 
É possível que um interlocutor, ao 
ouvir essas duas palavras, opte por 
considerar o comportamento do 
bando como “justo”; já um outro 
interlocutor, julgue “ilícito”. Ou seja, 
é na interseção discursiva que se 
constrói o sentido. 

Sendo assim, a linguagem consiste 
em uma reação-resposta a algo, 
tratando-se de interação discursiva, 
pois demonstra as relações do 
enunciador com os enunciados do 
locutor. Por esse motivo, nas relações 
dialógicas, devemos levar em conta que 
o outro não é apenas um interlocutor 
imediato ou virtual. O outro ecoa por 
meio de diversos discursos. São as 
outras vozes discursivas, os diversos 
posicionamentos sociais, morais e 
religiosos que permeiam o discurso em 
construção de maneiras diferentes. O 
outro nem sempre é visível; às vezes 

pode estar oculto no enunciado, 
porém estará constantemente 
inserido, constituindo, dessa forma, 
um princípio alteritário, em que 
algo que é diferente é devidamente 
respeitado.

Vale ressaltar que é na interseção 
discursiva que se constrói o sentido. 
Dessa forma, temos um paradoxo já 
que se fundamenta na oposição 
de ideias (justo e ilícito) que 
caracterizam um mesmo referente 
(comportamento de Januário), pois 
busca uma aproximação de palavras 
distintas, causando uma incoerência, 
uma contradição. Assim, podemos 
nos amparar no discurso polifônico 
para justificar o uso desses adjetivos 
axiológicos. Melhor dizendo, a voz 
de Miranda é plenivalente, plena de 
valor. Está equipolente, em absoluta 
igualdade às demais vozes dos 
enunciadores no documentário.  É 
independente e coordenada na 
estrutura da obra,  pois soa ao lado da 
voz do autor Bruno Maia, dos demais 
enunciadores, de seus interlocutores, 
de vozes pré-construídas. Possui 
consciência imiscível, além de 
exercer a função de sujeito do 
próprio discurso com plenos direitos. 
Dela, emergem uma multiplicidade 
de consciências iguais, isto é, as 
consciências dos sujeitos que 
expuseram seus posicionamentos 
sobre o Sete Orelhas perante a 
sociedade.

Ao utilizar o paradoxo, Marcos 
Paulo de Sousa Miranda explicita que 
embora o povo, em geral, entenda 
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esse comportamento de Januário 
como uma solução do problema para 
o momento, de forma honesta, não 
está, sobretudo, de acordo com as 
leis humanas.

Na voz de Marcos Paulo de Souza 
Miranda temos vozes de outrem que a 
atravessam, imprimindo um valor, um 
significado. Miranda enfatiza o que, 
provavelmente, já foi dito. Podemos 
perceber que essa caracterização 
do comportamento do Sete Orelhas 
não é inusitada. Miranda reproduz os 
posicionamentos de outros sujeitos 
sociais e até mesmo religiosos. 
Padres, homens que se diz de Deus 
e apoiam atitudes vingativas. São 
religiosos que abandonam seus 
preceitos, que é a fundamentação 
do celibato, para apoiar um vingador. 
Essa concepção abre espaço 
para pensarmos nas formações 
recebidas por esse sujeito. Que 
formação recebeu de sua família? 
Foi criado para respeitar e acatar 
sem questionar se está certo ou 
errado? Talvez seja por isso que aja 
no sentido de apoiar atos vingativos. 
Qual seria mais expressiva? Em que 
contexto esse sujeito está inserido? 

Outro aspecto que merece 
destaque é o uso do sintagma 
adverbial porque, na verdade, o 
que importa para a sociedade é 
a concepção inicial. A concessão 
(apesar de ilícito) não sobrepõe o 
argumento (comportamento justo), 
isto é, os adjetivos axiológicos ilícito 
e justo não são plenivalentes, nem 
valorativos ou equipolentes, embora 

apresentem uma emergência de vozes 
e posicionamentos divergentes. São 
igualmente importantes. Segundo 
Bechara (2001, p. 496), a oração 
concessiva “exprime que um obstáculo 
– real ou suposto – não impedirá 
ou modificará de modo algum a 
declaração da oração principal”. Em 
outros termos, “apesar de ilícito” não 
impede ou modifica a informação 
anterior “comportamento justo”. 
O fato de não haver sobreposição 
de ilícito em relação ao justo, não 
significa que ambos estejam em pé 
de igualdade, isto é, é possível que o 
justo sobressaia em relação ao ilícito. 
Sendo assim, é possível que não 
tenhamos um flagrante polifônico, 
mas, se considerarmos os recortes 
de documentos contrapostos a essa 
expressão, poderíamos identificar um 
flagrante polifônico.

O uso do verbo “ser”, na terceira 
pessoa do pretérito imperfeito do 
modo indicativo (era), ou seja, uma 
ação não concluída, em andamento, 
que se prolongou ao longo do 
tempo com início e fim no tempo 
passado indefinido, refere-se a um 
comportamento tido como justo 
durante um tempo indeterminado. 
Segundo o Dicionário Houaiss 
Conciso, o verbo “ser” significa 
“[...] 18. o que existe ou se supõe 
existir; ente 19. pessoa, indivíduo 
20. qualquer ente vivo [...]”.  Em 
outros termos isto significa que o 
comportamento de Januário existiu 
de forma real, tanto para a licitude 
como para a ilicitude. 
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Flagrantes polifônicos no 
documentário O Sete Orelhas: 
Herói Bandido, de Bruno Maia

É possível flagrar emergência de 
vozes e até mesmo relações polifônicas 
em alguns excertos do documentário. 
A organização das vozes por um único 
condutor não o torna polifônico, pois 
a polifonia emerge no enunciador 
que não define as personagens e suas 
consciências à revelia das próprias 
personagens, mas deixa que elas 
mesmas se definam no diálogo com 
outros sujeitos consciências, pois 
assente a seu lado e a sua frente 
como consciências equipolentes dos 
outros, tão infinitas e inconclusivas 
como a dele. O sintagma nominal 
“herói bandido” mostra duas vozes em 
contradição. Nesse caso, é possível 
identificar essas vozes por meio do 
elemento paratextual, que é o título.

No documentário em análise, a voz 
do narrador Bruno Maia não coloca as 
demais vozes sob seu comando, mas 
requisita a voz do leitor para o diálogo 
e para o embate dos vários planos 
ideológicos que são chamados para 
o documentário, que é comparado a 
uma arena com todos os pontos de 
vista em disputa e em igualdade de 
condição. Não é o simples fato do 
Bruno ter uma voz e dar vozes às 
personagens que marca a polifonia, 
mas sim o fato de reger o grande coral 
de vozes, dando um mesmo espaço 
e um mesmo valor a todas elas, em 
interação constante. Em um mesmo 
personagem emergem diversas vozes 
díspares.

O grande coral de vozes pode 
aparecer no autor roteirista Bruno 
Maia, que exerce uma voz autoral 
e realiza uma tentativa de buscar 
a imparcialidade ao intitular o 
documentário como O Sete Orelhas: 
Herói Bandido. Salta do título uma 
voz da consciência (herói bandido) 
que tenta isentar seu posicionamento 
e não assumir um partido, embora 
seja possível perceber que a omissão 
também exprime uma opinião. Há uma 
segunda voz que saltita aos nossos 
olhos, justamente por apresentar 
a palavra “herói”, antecedendo a 
palavra “bandido”, que compõem 
o sintagma nominal e constroem 
o aposto. Esta escolha imprime 
nessa voz um posicionamento que 
não se opõe à voz da tentativa de 
neutralidade, mas destoa dela. Assim, 
Januário é um herói. Nesse entrevero 
de consciências, identificamos uma 
terceira voz. A voz que concebe o 
personagem JGL como um bandido, 
pois se Bruno não utilizasse um 
segundo termo para o aposto de Sete 
Orelhas, evidentemente não teríamos 
esse entrechoque de vozes. Desse 
modo, temos uma terceira voz que o 
tipifica como bandido. É importante 
salientar que o título dialoga com 
seus interlocutores, exercendo um 
papel fundamental na escolha do 
mesmo em realizar ou não a leitura 
fílmica da obra. Além disso, auxilia 
na tomada de decisão em conceber 
JGL como herói, bandido, herói e 
bandido, herói ou bandido. Com isso, 
temos uma pluralidade de vozes 
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que se contrapõem e permitem a 
possibilidade de abarcar a polifonia.  

Os discursos direto e indireto 
são importantes recursos para a 
organização das vozes no interior de 
um texto narrativo e para a criação de 
certos efeitos de sentido. No início do 
documentário, aos quarenta e cinco 
segundos de gravação, um locutor 
(a voz narrativa, que é diferente da 
voz das personagens) realiza uma 
contextualização histórica da época 
em que ocorreram os fatos envolvendo 
o Sete Orelhas e seu bando.

A memória popular do povo 
sul mineiro guarda a história de 
um homem que após seu irmão 
ter sido cruelmente assassinado 
por sete homens, sete irmãos, 
recorreu às autoridades em busca 
de justiça. Sendo-lhe negado 
este pedido em busca de vingar 
a brutalidade que acometeu 
seu irmão, resolveu fazer justiça 
com as próprias mãos. Olho por 
olho, dente por dente! Jurou 
perseguir os sete assassinos e 
de cada um destes cortaria uma 
orelha, como troféu máximo 
de sua vingança. Sua história 
ainda no século XIX, foi contada 
em todo Brasil, espalhando ora 
medo, ora admiração. Quem 
foi este homem? Para alguns 
um assassino cruel e sangue 
frio, marcado pelo sintoma 
da vingança. Para outros, um 
instrumento de pacificação nas 
ermas e esquecidas terras da 
Capitania de Minas Gerais (O 
SETE, 2012).10

10 Grifos nossos. O fragmento de cena foi retextualizado. 
Conforme Marcuschi (2005, p. 46), a retextualização é um 
processo que envolve operações complexas que interferem 

É possível perceber que existe a 
voz de um autor primário ou autor 
criador: Bruno Maia. Ao criar a obra, 
cria também a sua imagem, um 
autor secundário. Este está fora 
da estrutura da obra, em alguns 
momentos como neste excerto, por 
exemplo, e se apresenta como figura 
real, que pode representar JGL aqui 
de forma imparcial. Bruno Maia cria 
seres independentes com os quais 
dialoga.  Logo no início da fala do 
locutor em voz over, temos a imagem 
de JGL sendo arquitetada por meio 
da retomada da memória (a memória 
popular do povo sul mineiro). Nesse 
sentido, segundo a voz do povo, JGL 
é um homem que busca a justiça por 
meios legais para a morte do irmão, 
ou seja, trata-se de um homem de 
bem que acredita na justiça humana 
em primeiro plano e que teve seu 
irmão assassinado de forma brutal. 

Essa mesma voz over se ampara 
no discurso citado da memória 
do povo (a memória popular do 
povo sul mineiro) que configura as 
diversas vozes da população mineira 
acerca de JGL e o categoriza como 
um injustiçado que buscou a justiça 
por meio das autoridades judiciais, 
entretanto, não teve êxito. Nesse 
mesmo enunciado há uma outra voz 
que se contrapõe a essas vozes. Opta 
por utilizar um discurso citado de 
Januário que constroem a imagem 
do próprio JGL como vingador (jurou 

tanto no código como no sentido e evidenciam uma série 
de aspectos nem sempre bem compreendidos da relação 
oralidade-escrita. Assim, todas as falas analisadas serão 
recortadas desse modo.
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fazer justiça com as próprias mãos; 
Olho por olho, dente por dente). 
É importante ressaltar que o uso 
do dito popular que se apresenta 
por meio do discurso indireto livre11 
(Olho por olho, dente por dente!) 
nos remete à vingança, à punição, à 
justiça feita pelas mãos dos homens. 

Com isso, temos um 
posicionamento do locutor. Esse 
discurso citado da bíblia emerge 
do livro de Êxodo 21: 24. Em muitas 
culturas antigas, permitiam que a 
punição excedesse a ofensa. Desse 
mesmo dito popular, brota uma voz 
com uma nova valoração no livro 
do Novo Testamento, em que o 
enunciador Jesus Cristo apresenta um 
posicionamento que se contrapõe ao 
de Êxodo e de JGL, quando diz: “Vocês 
ouviram o que foi dito: ‘Olho por olho 
e dente por dente’. Mas eu lhes digo: 
Não resistam ao perverso. Se alguém 
o ferir na face direita, ofereça-lhe 
também a outra” (Matheus 5: 38-
39). Assim, esse dizer apresenta dois 
posicionamentos divergentes e, logo 
em seguida, uma outra é convocada 
para participar do diálogo. O locutor 
requisita de forma veemente a 
participação do interlocutor quando 
lança mão do questionamento 
“Quem foi este homem?”.  Espera-
se que o interlocutor assuma uma 
posição responsiva, decidindo 
11 É uma fusão da fala ou do pensamento da personagem 
com o discurso do narrador, ou seja, dos dois discursos: 
direto e indireto. A fala do personagem não é destacada pelas 
aspas, nem introduzida por verbo dicendi ou travessão. A 
fala surge de repente, no meio da narração, como se fossem 
palavras do narrador; mas, na verdade, são as palavras do 
personagem, que surgem como atrevidas, sem avisar a 
ninguém.

sobre qual categorização pretende 
imprimir a JGL: um assassino cruel 
e sangue frio, marcado pelo sintoma 
da vingança ou um instrumento de 
pacificação. Aqui sim a voz narrativa/
locutor mobiliza vozes discordantes 
observadas pelos modalizadores de 
segundo (para alguns/para outros). 
Para alguns, JGL é considerado “um 
assassino cruel e sangue frio, marcado 
pelo sintoma da vingança”, homem 
vingativo, um bandido e para outros, 
“um instrumento de pacificação”, um 
justiceiro, que pratica atos heroicos. 
Flagrante polifônico.

Esses flagrantes de vozes do autor, 
do locutor de vozes pré-fabricadas 
(povo), dos alocutários que 
emergem de um único enunciador 
são vozes díspares, plenas de valor, 
equipolentes e imiscíveis e, por isso, 
permitem abarcar a polifonia.

Como o documentário, em alguns 
excertos, abarca um coro de vozes, 
abre-se um espaço para oportunizar 
ao telespectador a sensação de ser 
mais uma voz discursiva nesse mundo 
de vozes narrativas estabelecidas por 
meio de uma estrutura de encaixes 
narrativos. A história é construída de 
recortes de pequenas histórias que 
se completam de forma coordenada. 
Por exemplo, o enunciador Bruno 
Maia, aos 27’35’’, esclarece como o 
Sete Orelhas e seu bando realizavam 
a usurpação da autoridade estatal. 

... o que mais chama atenção é 
um documento, é uma denúncia 
feita por uma civil, feita à corte 
portuguesa em 1803, feita em 
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Campo Belo, “Porém o que 
importam justiça, leis, ordens e 
vigilância naquelas partes. Logo 
se uniu àqueles e buscou a alta 
proteção do capitão de todos: 
Januário Garcia Leal. Este por 
alarde de seus triunfos, traz 
como um rosário pendente no 
pescoço com uma enfiada de 
orelhas dos que tinha morto” (O 
SETE..., 2012).

Nesse excerto, flagramos a voz 
autoral de Bruno Maia que selecionou 
este recorte e, uma segunda voz 
de Bruno Maia, como personagem-
enunciador que se apoia numa outra 
voz, que exerce a função de uma 
modalização em discurso segundo 
(documento) para mostrar uma 
categorização distinta da que se 
espera de uma cidadã, já que as 
vozes dos personagens-enunciadores 
generalizam a voz social como 
categorizadoras de uma imagem de 
herói para JGL e a autora da carta está 
horrorizada com as atitudes de JGL. 
A voz dessa cidadã é uma resposta 
às demais vozes pré-fabricadas que 
assentem as atitudes de Januário e 
de seu bando e, até mesmo, recorrem 
a eles para resolver suas pendências. 
Assim, temos diferentes vozes 
imiscíveis, plenivalentes, coordenadas 
entre si.

Dessa forma, podemos perceber 
que essas estratégias polifônicas 
arquitetam a imagem de JGL. Nesse 
sentido, o uso do discurso direto12 

12 A fala das personagens é reproduzida integralmente 
no discurso narrativo, conservando a forma de expressão 
empregada por elas: tempo verbal, pronomes, etc. Ele é 
geralmente introduzido por travessão ou delimitado por 
aspas. 

da civil de Campo Belo é indicador 
de polifonia. A reprodução integral 
da fala da civil torna a narrativa mais 
viva e expressiva, permitindo ao 
leitor sentir de forma mais intensa 
os fatos narrados. Podemos ter um 
aspeamento que marca a inserção 
dessa enunciadora no posicionamento 
do Bruno Maia. Isso permite delimitar 
a voz alheia dentro do dizer do 
enunciador. 

Esses flagrantes de vozes do 
autor, do enunciador, de vozes 
pré-fabricadas, de alocutários que 
emergem de um único enunciador, 
são vozes díspares, plenas de valor, 
em um mesmo pé de igualdade, 
imiscíveis e por isso, permitem abarcar 
a polifonia.

Algumas considerações 
Partimos do pressuposto de 

que emergem diversas vozes nos 
recortes de cenas que permeiam 
o documentário O Sete Orelhas: 
Herói Bandido de Bruno Maia (2012). 
Conforme apresentado, a partir 
da discussão de cunho teórico 
e analítico feita neste texto, as 
linguagens específicas dos locutores/
enunciadores gerenciam as diversas 
vozes com marcas dialógicas e 
polifônicas da enunciação que são 
imprescindíveis à construção de 
sentido. Com isso, notamos que os 
dizeres dos enunciadores emergem 
de diversos campos de atividade 
(BAKHTIN, 2011 [1959-1961]), num 
processo polifônico de orientação 
e produção de sentido. Além disso, 
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ainda discutimos e a problematizamos 
sobre o discurso polifônico e o estudo 
das relações dialógicas entre os 
enunciados.

Em seguida, conceituamos polifonia 
no escopo em que várias “vozes” se 
exprimem sem que nenhuma seja 
dominante (BAKHTIN, 2005 [1929]), 
podendo (re)construir, no decorrer da 
enunciação, a imagem de JGL. 

No documentário O Sete Orelhas: 
Herói Bandido não há sempre uma voz 
dominante, algumas vozes constroem 
a imagem de JGL à medida que vão 
sendo ditas. A imagem da personagem 
não é sempre algo pronto e acabado. 
As personagens de Vicente Lima, 
Élio Garcia e Tanando constroem 
uma imagem de JGL como herói. 
As personagens de Renato de Brito, 
Rodrigo Leonardo de Oliveira, Edna 
Mara Silva, Carla Maria Anastasia e 
Bruno Maia buscam retratá-lo de 
modo a não explicitar claramente 
seus posicionamentos, entretanto, as 
escolhas lexicais da documentação 
selecionada o apontam como 
bandido. Assim, embora haja 
uma tendência maior da obra em 
caracterizá-lo como herói, é possível 
que o telespectador finalize a leitura 
fílmica com uma inconclusibilidade 
em relação à imagem de JGL.

Com isso, observamos que o 
documentário O Sete Orelhas: Herói 
Bandido apresenta, em alguns excertos, 
vozes polêmicas nos discursos dos 
enunciadores selecionados em 
relação aos documentos e recortes 

de jornais apresentados, aos dizeres 
pré-estabelecidos e à possível 
diversidades de concepção dos 
interlocutores a respeito da imagem 
de Januário, construída por diferentes 
vozes sociais, jurídicas e religiosas. 
São vozes distintas que, muitas vezes, 
se opõem, não necessariamente em 
si, mas em relação ao que foi dito 
anteriormente. Embora haja uma 
tendência a construir a imagem de 
Januário como um justiceiro, um herói, 
é possível flagrar vozes discordantes 
que utilizam escolhas lexicais de 
modo a caracterizá-lo como bandido.

Assim, concluímos que a hipótese 
inicial de que a polifonia, realizada 
por meio da linguagem, pode sim 
nos orientar para a construção da 
imagem de JGL, pois observamos 
que, na grande maioria dos relatos 
orais, o personagem biográfico JGL 
é categorizado como herói, por outro 
lado, nos documentos oficiais e jornais 
é considerado bandido.
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QUESTÕES CLIMÁTICAS E SUSTENTABILIDADE PARA UM AUDITÓRIO 
INFANTO-JUVENIL – UMA ANÁLISE RETÓRICA DA HQ “HERÓIS DO 
CLIMA”

Cariny Vilela BORGES (UNIFRAN)
Fernando Aparecido FERREIRA (UNIFRAN)

Resumo
O projeto “Planeta Sustentável” da Editora Abril lançou em 2014, na Conferência 

sobre Mudanças Climáticas da ONU - COP 20, em Lima, no Peru, uma revista 
em quadrinhos sobre o aquecimento global para divulgação online. Criada pelo 
cartunista Caco Galhardo e intitulada “Heróis do Clima”, essa HQ tornou-se 
uma referência – ainda disponível –, pela forma criativa e acessível com que 
aborda a questão das mudanças climáticas. Visando perscrutar os recursos 
argumentativos empregados por Galhardo e compreender principalmente 
como a linguagem verbo-visual dos quadrinhos foi empregada retoricamente, o 
presente trabalho se propõe a uma análise qualitativa da HQ. “Heróis do Clima” 
conta a história da alteração climática da Terra por meio de dois personagens, 
um avô e seu neto, que vivem em Marte no ano de 2072. 

Palavras-chave: Retórica; Aquecimento global; História em quadrinhos; 
Texto verbo-visual.

Abstract
The project “Sustainable Planet” promoted by Editora Abril released in 2014, 

at The United Nations Climate Change Conference - COP20, held in Lima, Peru, a 
comic book about the global warming destined for online divulgation. Created by 
the cartoonist Caco Galhardo and called “Climate Heroes”, this comic became a 
reference – it’s still available -, due to the creative and understandable way which 
deals with questions concerning climate changes. Seeking to perscrutate the 
argumentative resources used by Galhardo and aiming to comprehend mainly 
how visual and verbal language used on comics was rhetorically employed, this 
assignment proposes a quantitative analysis of Galhardo’s comic magazine. 
“Climate Heroes” tells the history of climate change on Earth through two 
characters, a grandfather and his grandson, who live on Mars in the year 2072. 

Keywords: Rhetoric; Global Warming; Comic book; Verbal and visual text.
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Introdução
O mundo contemporâneo é 

conhecido pela chamada era da 
informação, característica marcante do 
processo de globalização. A evolução 
global, ou a chamada Revolução 
Técnico-Científica-Informacional, trouxe 
consigo marcas expressivas para a 
sociedade: tecnologia, velocidade, 
facilidade, comunicação, dinamismo, 
interação, dentre outras. O ser humano 
chegou ao ápice da difusão do 
conhecimento. Mas a segunda metade 
do século XX também proporcionou 
paralelo ao desenvolvimento, 
desvantagens vivenciadas até hoje 
e que são resultados do processo 
de globalização: as desigualdades 
socioeconômicas e os danos 
irreparáveis ao meio ambiente. 

Nesse modelo de sociedade atual, 
as pessoas buscam o consumo 
desenfreado e não se preocupam com 
as consequências desastrosas de seus 
atos. Há um exagero na produção, 
portanto, um descontrole na extração 
e no processamento de bens 
naturais. Desde o século passado, o 
desmatamento e o desflorestamento, 
as mudanças climáticas, a erosão dos 
solos, a urbanização desenfreada 
e sem planejamento, a diminuição 
das terras agricultáveis por meio da 
desertificação, a poluição da água 
e do ar, a extinção de espécies, 
tudo isso tem sido preocupação de 
pesquisadores e estudiosos.

Dessa forma, em um mundo que vive 
uma caótica interrelação entre o local 
e o global, e as questões ambientais 

passaram a ser pensadas com maior 
afinco, várias são as tentativas de 
fazer com que as pessoas deem 
atenção para as questões ambientais 
do planeta. Nessa perspectiva, a 
educação ambiental surge como 
uma necessidade para mudar o 
comportamento das pessoas, prática 
que ainda necessita de muitos 
avanços, uma vez que concerne um 
tema pertinente, porém complexo 
quando tratado na mídia e nas escolas 
devido à dificuldade de compreensão 
de textos de cunho estritamente 
científico. 

Pautada na prática educacional do 
pesquisador deste trabalho, no ensino 
para crianças e adolescentes, como 
docente na disciplina de geografia, 
esta pesquisa busca compreender 
estratégias educacionais, tão 
necessárias ao fazer pedagógico, que 
se mostrem eficazes na efetivação do 
ensino-aprendizagem relacionado às 
preocupações ambientais com o nosso 
planeta. Pensando assim, as Histórias 
em Quadrinhos (HQs), ocupam um 
espaço privilegiado na comunicação, 
principalmente por agregar na sua 
constituição a linguagem sob duas 
perspectivas: a verbal e a não verbal. 

O projeto “Planeta Sustentável” 
da Editora Abril lançou em 2014, 
na Conferência sobre Mudanças 
Climáticas da ONU – COP 20, em 
Lima, no Peru, uma revista em 
quadrinhos sobre o aquecimento 
global para divulgação online. Criada 
pelo cartunista Caco Galhardo e 
intitulada “Heróis do Clima”, essa 
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HQ tornou-se uma referência – ainda 
disponível13 –, pela forma criativa e 
acessível com que aborda a questão 
sobre o aquecimento global.

Este trabalho se propõe a 
investigar os recursos argumentativos 
empregados por Galhardo e a 
examinar quais recursos visuais 
e textuais foram empregados 
retoricamente. Assim, o objetivo do 
presente trabalho é avaliar a eficácia 
da HQ ‘Heróis do Clima’ e verificar 
o alcance de sua retórica no que 
concerne a conscientização ambiental 
de seu público-alvo. Dessa maneira, 
buscaremos compreender quais 
foram as estratégias utilizadas pelo 
criador da HQ com vistas a despertar 
o interesse de seu auditório-leitor 
por meio da criação de um material 
suficientemente atrativo no contexto 
da contemporaneidade. 

Fundamentação teórica
Para atingir nossos objetivos, 

lançaremos mão dos autores da 
retórica e de estudos que tratam da 
linguagem dos quadrinhos. Como 
referencial teórico para a análise 
retórica utilizaremos Aristóteles 
(2012), Perelman&Olbrechts-Tyteca 
(2005), Meyer (2007), Reboul (2004) 
e Ferreira (2015).

A retórica tem como objetivo “o 
estudo das técnicas discursivas que 
permitem provocar ou aumentar a 
adesão dos espíritos às teses que se 
lhes apresentam ao assentimento” 
13 A versão digital da HQ pode ser acessada pelo link: 
<http://www.pactoglobal.org.br/Public/upload/ckfinder/
files/HQ_HEROIS_PACTOGLOBAL_PORT_BXok(1).
pdf>

(PERELMAN & OLBRECHTS TYTECA, 
2005, p. 04). Para Ferreira (2015, p.15) 
o discurso retórico se configura pela 
intenção de persuadir um auditório 
que se encontra diante de uma questão 
polêmica, exercendo três finalidades: 
a de ensinar (docere), a de comover 
(movere) e a finalidade de agradar/ 
estimular (delectare). Tais finalidades 
levam à persuasão do auditório. Em 
todo o processo discursivo há um 
orador (enunciador), um auditório 
(interlocutor ou enunciatário) e 
um discurso, que podem ser assim 
compreendidos:

-um orador: (ethos) Para 
Aristóteles, o orador tem 
credibilidade assentada no seu 
caráter, na sua virtude, na sua 
honra, na confiança que lhe 
outorgam;

-um auditório: (pathos) Para 
movê-lo, é necessário comovê-lo, 
seduzi-lo, convencê-lo a partir de 
um acordo, de um casamento de 
interesses centrado nas crenças 
e paixões do auditório;

-um discurso: (logos) O discurso 
pode revestir-se de diversas 
tipologias, numa dependência 
direta da questão subjacente 
ou expressamente colocada.  
FERREIRA (2015, p.17)

Para o estudo da linguagem 
dos quadrinhos empregaremos os 
trabalhos de pesquisadores como 
Paulo Ramos (2012) e Will Eisner 
(2013). De acordo com Ramos (2012), 
as histórias em quadrinhos é um 
gênero que faz parte do hipergê-
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nero14 quadrinhos, que abriga 
diversos outros gêneros, como 
os cartuns, as charges e as tiras 
cômicas. No trabalho identificaremos 
como os recursos da linguagem dos 
quadrinhos (formato dos quadros, 
o emprego da sequencialidade, o 
uso de determinadas letras, cores, 
sinais gráficos, expressões faciais 
e corporais, etc.) também podem 
contribuir para a eficácia retórica 
de uma HQ. Essa eficácia pode 
ser compreendida como uma 
competência no angariar da atenção 
do auditório-leitor, na produção do 
humor, ou, no caso do corpus deste 
trabalho, na compreensão de um 
tema científico. 

Metodologia
No que se refere à organização 

global desta pesquisa, no seu primeiro 
capítulo será feita uma explanação 
da teoria retórica, apresentando os 
conceitos que serão mobilizados na 
pesquisa; o segundo capítulo abordará 
o tema das questões climáticas 
do mundo contemporâneo numa 
perspectiva da Ciência, a título de 
contextualização; o terceiro capítulo 
irá tratar da linguagem dos quadrinhos; 
e, por fim, o capítulo quarto trará uma 
análise qualitativa do corpus. No que 
se refere a esta análise, será verificada a 
recorrência de determinados elementos 
retórico - argumentativos, com 
vistas a identificar o procedimento 
retórico que serviu como princípio 
14 Dominique Maingueneau (2004, 2005, 2006) define 
hipergênero como um grande rótulo que, daria as 
coordenadas para a formatação textual de diversos gêneros, 
com elementos diversos e cada um com sua peculiaridade.

organizador para a construção da HQ 
Heróis do Clima. Partimos da análise 
do material para as correlações entre 
o texto verbo-visual da HQ e o texto 
científico, com vistas a examinar   a 
adesão do leitor-auditório.

Análise piloto do corpus
Heróis do Clima conta a história 

da ciência do clima por meio de dois 
personagens que vivem em Marte, 
no ano de 2072. Um avô e seu neto 
conversam sobre a situação da Terra, 
abordando os seguintes temas: como 
pesquisadores, líderes mundiais e 
cidadãos comuns constataram a 
realidade e as consequências do 
aquecimento global; o efeito estufa; 
a concentração de emissões de gases 
atmosféricos; e a existência do Painel 
Intergovernamental sobre Mudança 
do Clima (IPCC). Esses temas, ainda 
que abordados numa linguagem 
acessível (coloquial), caracterizam 
Heróis do Clima como um texto de 
divulgação científica.

A HQ possui 52 páginas, que 
são divididas em três capítulos. O 
primeiro, intitulado “A Terra está 
mesmo mais quente?”, aborda o 
início dos estudos sobre as alterações 
climáticas da Terra. Já no capítulo 
dois, intitulado “Não dá pra parar 
de emitir CO2?”, são apresentados 
os estudos sobre a emissão de gás 
carbônico na atmosfera. Por fim, no 
capítulo terceiro, “O clima esquenta”, 
são apresentadas as consequências 
do aquecimento global como provas 
dos estudos feitos.
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A narrativa se estrutura nas 
conversas entre o neto e seu avô, que 
conta histórias de quando vivia com 
sua família na Terra e suas diversas 
experiências vivenciadas naquele 
planeta. O avô explica ao neto como 
ocorreu o aquecimento da Terra, desde 
o início dos estudos sobre a emissão 
de gás carbônico até as consequências 
do aquecimento global, apresentando 
estudos científicos sobre o assunto. O 
aquecimento global é o motivo pelo 
qual o avô e sua família se mudaram 
para Marte. Quando a Terra passou 
a sentir os efeitos do aquecimento, 
para o avô era o fim da existência de 
sua família naquele planeta, que então 
resolveu mudar com sua esposa e 
filha (a mãe do seu neto) para Marte. 
O avô sempre ressalta como era bom 
viver na Terra e como ela foi ficando a 
partir do aquecimento, e que, por esse 
motivo, muitas pessoas procuraram 
Marte para morar. Maravilhado com 
o entusiasmo do avô ao contar as 
histórias sobre seu planeta de origem, 
e ao mesmo tempo comovido 
com os problemas que o tornaram 
inabitável, o neto resolve viajar para a 
Terra para tentar salvar o planeta do 
aquecimento global.

No que diz respeito ao tripé 
retórico proposto por Aristóteles 
(ethos, pathos e logos), analisando 
a HQ percebemos que o ethos do 
orador-cartunista Caco Galhardo se 
manifesta na obra de forma oculta, 
não evidente. Portanto, em Heróis 
do Clima o ethos está mais ligado 
à imagem que Galhardo constrói 
dos personagens que conduzem a 

narrativa. De acordo com Ferreira 
(2010, p. 90) “o éthos também se 
refere à imagem que orador constrói 
de outros com o seu discurso.” Nesse 
aspecto ético, Galhardo utiliza um 
recurso retórico para falar sobre o 
aquecimento global: trata do tema 
apresentando dois personagens 
– o avô e o neto – com os quais o 
auditório-leitor pode se identificar.

Sobre o ethos Meyer (2007, p. 35) 
esclarece:

O éthos é um domínio, um nível, 
uma estrutura – em resumo, 
uma dimensão –, mas isso 
não se limita àquele que fala 
pessoalmente a um auditório, 
nem mesmo a um autor que se 
esconde atrás de um texto e 
cuja “presença”, por esse motivo, 
afinal, pouco importa. O éthos se 
apresenta de maneira geral como 
aquele ou aquela com quem o 
auditório se identifica, o que tem 
como resultado conseguir que 
suas respostas sobre a questão 
tratada sejam aceitas.

O personagem do avô é original 
no seu uso de um linguajar informal 
e até mesmo juvenil para conversar 
com seu neto. De personalidade 
forte e convincente, é sempre bem 
informado e muito ativo (ele conta, de 
forma entusiasmada, toda a história 
sobre o aquecimento da Terra e assim 
consegue prender a atenção do neto, 
demonstrando ser versado sobre 
o assunto). Como características 
visuais, observamos que o nariz do 
avô é grande (o que chama muito 
a atenção) e o rosto possui outras 
características que dão identidade 
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ao personagem, como a barba, o 
bigode espesso e o cavanhaque, a 
boca grande com um dente só, o 
terno preto. Devido à quantidade 
exagerada de café que toma (outro 
traço característico e cômico do 
personagem) o avô aparece sempre 
agitado e eufórico. Esses aspectos 
caricatos e exagerados – típicos das 
tiras cômicas – contribuem para 
a construção do ethos cômico do 
personagem e, por conseguinte, 
contribui para despertar o pathos do 
humor no auditório-leitor.

Já o neto aparece como um atento 
ouvinte, por vezes perguntando e 
fazendo contribuições. A aparência 
dele é a de um jovem (alguém entre 
a adolescência e os primeiros anos 
da vida adulta), de suéter e óculos 

de armação preta e grossa, aspectos 
que podem ajudar na construção de 
um ethos de estudioso, intelectual 
ou mesmo nerd, considerando 
alguns estereótipos de nossa cultura. 
O jovem nunca aparece fazendo 
movimentos exagerados e bruscos, 
aspecto que cria uma personalidade 
que se contrasta à personalidade do 
seu avô. Essas características podem 
ser observadas na terceira página 
da HQ, na qual os protagonistas 
são propriamente apresentados (as 
duas páginas anteriores apresentam 
o contexto espacial e temporal da 
história – uma colônia em Marte, no 
ano de 2072) (Fig. 1). Na terceira 
página, o neto chega a “casa” do avô 
e conversam sobre o aquecimento 
global.

Figura 1 – As 3 primeiras páginas da HQ Heróis do Clima
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Galhardo lança seu auditório-leitor 
no futuro (mostrando um cenário de 
ficção científica) para depois trazê-
lo de volta para uma situação trivial, 
de acordo com nossas práticas de 
comportamento da atualidade – um 
neto visitando o avô, que o convida 
pra tomar café. A título de facilitar 
nossa análise, transcrevemos abaixo 
os diálogos da terceira página da HQ:

Neto (dirigindo-se ao avô): Como é 
que tá essa força?

Avô: Vai café?

Neto: Esse teu café é ruim demais, vô.

Avô: Toma e não enche o saco! Como 
foi a aula?

Neto: Chata... Eu gosto mesmo de 
ouvir suas histórias sobre a Terra.

Avô: Terra... Eu já te contei sobre o 
tamanho da bunda da Tia Clotilde?

Neto: Umas três mil vezes... Você 
estava me contanto sobre o aquecimento 
global.

Avô: Aquecimento global... Onde a 
gente estava mesmo?

Pelo diálogo acima, é possível 
verificar como os ethe dos 
personagens são criados de modo a 
conquistar o interesse e a adesão do 
auditório leitor. O neto se dirige ao 
avô como um amigo, e estabelece 
com ele um diálogo sincero e informal 
(“Como é que está essa força?”, “Esse 
teu café é ruim demais, vô”). Em 
contrapartida o avô retruca com uma 
impaciência e grosseria irreverente 
(“Toma e não enche o saco! Como foi 

sua aula?”), típica de amigos que tem 
entre si muita liberdade, inclusive para 
confidenciar observações maliciosas 
(“Eu já te contei sobre o tamanho da 
bunda da Tia Clotilde?”). O avô faz 
uso de expressões e termos vulgares 
(“Não enche o saco”, “bunda”) para 
o contexto das HQs infanto-juvenis, 
mas muito comuns na linguagem 
coloquial. Nessas falas, Galhardo 
revela uma intenção de se aproximar 
do seu auditório, especialmente os 
adolescentes. Para o avô, constrói um 
ethos de alguém fogoso e irrequieto, 
que tem vivência e conhecimento 
para ensinar, mas faz isso de uma 
forma irreverente e informal. Essa 
intenção se manifesta quando o 
velho pergunta sobre a aula e o neto 
– que descobrimos ser um estudante 
– responde que a mesma foi “chata” 
e de que gosta mesmo é de ouvir as 
histórias do avô sobre a Terra. Daí 
pode-se deduzir, nesse momento 
da narrativa, em que as questões 
climáticas ainda não foram tratadas, 
que Galhardo avisa a seu auditório 
que não irá abordar o tema como se 
fosse uma aula chata, e que se valerá 
do humor para tratar desses assuntos 
importantes e sérios. Dessa maneira, 
cria uma predisposição positiva no 
seu auditório nessas páginas iniciais 
que, em termos retóricos, podemos 
entender como o exórdio do discurso. 
Na definição de Ferreira (2010, p. 112), 
o exórdio é: 

[A] Introdução de um discurso 
retórico, o momento em que o 
orador estabelece identificação 
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com o auditório por meio de 
um conselho, um elogio, uma 
censura, conforme o gênero do 
texto em causa. É utilizado para 
dar vontade de ler ou escutar um 
orador. 

É fundamental estabelecer que 
o discurso possui quatro etapas 
que compõem, classicamente, a 
Retórica: a invenção (inventio), em 
grego heurésis que também significa 
criação ou criatividade, a disposição 
(dispositio) e os planos-tipo clássicos 
de organização interna do discurso 
(exórdio, narração, confirmação e 
peroração), a elocução (elocutio) se 
constitui do estilo do discurso e por 
fim a ação (actio) que representa o 
discurso proferido.

Considerando que o exórdio é uma 
parte da disposição (uma das etapas 
da estrutura do discurso), reforçamos 
que tal parte é a introdução de um 
discurso retórico, onde o orador 
estabelece o contato inicial com o 
auditório. 

No exórdio da HQ, o orador 
movimenta o pathos através da 
situação humorística entre os 
personagens, o que promove a adesão 
inicial do auditório-leitor, fazendo-o 
se interessar pela história e provocar 
o riso (por meio do ethos cômico 
construído para o personagem do 
avô).

Nos quadrinhos, o uso dos balões 
diferencia o gênero de qualquer outra 
forma de narrativa, auxiliando na 
adesão do auditório infanto-juvenil. No 

que concerne à estrutura dos balões – 
espaço onde a fala ou pensamento dos 
personagens são inseridos – da HQ, 
em Heróis do Clima, é apresentado 
de forma diferente, como apêndice. 
Essa configuração, segundo Ramos 
(2012, p. 39), é chamado de balão 
zero, caracterizado “quando não há o 
contorno do balão”.

Como pode ser observado na figura 
1, a cor predominante é os vários tons 
de vermelhos. A cor avermelhada 
demonstra que se trata de Marte haja 
vista que é reconhecido mundialmente 
como o planeta vermelho. Pode-se 
também relacionar o vermelho a um 
planeta árido, seco, sem o verde e o 
azul que caracterizam o planeta Terra. 
Tal construção das cores usadas por 
Galhardo vão de encontro ao que 
Ramos (2012, p. 87) afirma sobre a 
importância da cor, como parte dos 
quadrinhos, que caracteriza signos 
plásticos contendo informações 
relevantes para compreensão do 
texto narrativo.

Chamamos a atenção também para 
a importância dos personagens na 
narrativa, que, segundo Ramos, (2012, 
p. 107), “são a referência para orientar 
o leitor sobre o rumo da história. Nos 
quadrinhos, parte dos elementos da 
ação é transmitida pelo rosto e pelo 
movimento dos seres desenhados”, 
logo, no exórdio, nos atentamos aos 
olhos do avô (penúltimo quadrinho, 
fig. 1): indicando o estado emocional 
do avô (eufórico, agitado) depois de 
tomar muito café.
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Podemos dizer também que a 
imagem que o orador (o cartunista 
Caco Galhardo) constrói de seus 
personagens, é a de que o avô, alguém 
dotado de experiência e sabedoria, 
remete ao passado, e o neto (nova 
geração), jovem, remete ao futuro, 
alguém que o auditório (infanto-
juvenil) se identifica, que pode, tal 
como um herói, salvar o planeta 
Terra (o neto cria empatia com o 
auditório leitor, despertando-lhe essa 
responsabilidade também) ajudado 
pelos ensinamentos do avô. 

Na instância do pathos, associada 
ao auditório, que entendemos como o 
“conjunto daqueles que o orador quer 
influenciar com sua argumentação” 
(PERELMAN & OLBRECHTS-TYTECA, 
2005, p. 22) podemos analisar que a 
linguagem dos quadrinhos auxilia no 
processo de angariar a adesão dos 
leitores: o design dos personagens 
por meio do recurso da caricatura, do 
exagero, a imagem cômica do avô, os 
recursos visualmente representados 
como as cores fortes e as expressões 
faciais e corporais, e o linguajar 
(informal) despojado, produzem 
uma empatia com o auditório, o que 
facilita a comunicação com os jovens 
e as crianças (público alvo da criação 
da HQ).

Heróis do Clima possui como 
intenção argumentativa, mudar o 
comportamento dos jovens para 
com o meio ambiente, usando a 
problemática do aquecimento global 
para tal fim. Galhardo, através dos 

personagens (avô e neto) incita o 
despertar da paixão da amizade – que 
Aristóteles associa a familiaridade, o 
parentesco – também relacionada ao 
amor. (ARISTÓTELES 2012, p. 126).

As emoções despertadas 
produzem paixões variadas no seu 
auditório-leitor. Segundo Aristóteles, 
“persuade-se pela disposição dos 
ouvintes, quando estes são levados a 
sentir emoção por meio do discurso” 
(2012, p. 13).

Considerações finais
Observamos que o texto verbo-

visual possui um conjunto de elementos 
retóricos (estratégias persuasivas), 
responsáveis por provocar e 
persuadir os leitores ativando seus 
afetos e emoções através do humor, 
da linguagem utilizada, na disposição 
e no tamanho dos quadros, das cores, 
das formas geométricas e dos sinais 
gráficos utilizados.

Podemos considerar, então, que 
a ideia de usar um avô e seu neto 
para tratar do tema é uma estratégia 
retórica. A HQ apresenta traços 
fortes de persuasão na tentativa de 
mobilizar o auditório para a mudança 
de atitude.
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MOVIMENTO CLUBE DA ESQUINA: O CANTO DE UM POVO, A VOZ DE 
UMA NAÇÃO

Cláudio Nazaré SILVEIRA (UNIFRAN)
Camila de Araújo Beraldo LUDOVICE (UNIFRAN)

Resumo
O Clube da Esquina constituiu um movimento cultural e musical que expressou, 

por meio de canções, o contexto e os valores socioculturais brasileiros de uma 
época em pleno regime de censura. A pesquisa tem como objetivo analisar as 
canções: San Vicente; Nada será como antes; Milagre dos peixes; Fé cega, faca 
amolada; O que será e Credo, que constituem o corpus completo do trabalho. 
Para este artigo optou-se pela letra da música San Vicente. Como suporte 
teórico, retomam-se as reflexões de Bakhtin e seus conceitos, tais como: relações 
dialógicas, enunciado, ideologia e gênero. O repertório de análise apoia-se na 
revisão bibliográfica qualitativa e a aplicação teórica às análises. Verificou-se 
por meio da análise da música San Vicente, a repressão que a América Latina 
estava sofrendo naquele momento, diante do golpe militar que começou pelo 
Brasil.

Palavras-chave: Movimento Clube da Esquina; relações dialógicas; letra 
de música; gênero.

Abstract
Clube da Esquina was a cultural and musical movement that expressed, 

through songs, the context and the Brazilian sociocultural values of an era in the 
regime of censorship. The research aims to analyze the songs: San Vicente; Nada 
será como antes; Milagre dos peixes; Fé cega, faca amolada; O que será e Credo, 
which constitutes the complete corpus of this work. For this article was chosen 
the lyrics of the song San Vicente. As a theoretical support, Bakhtin’s reflections 
and their concepts are taken, such as: dialogic relations, enunciation, ideology 
and gender. The repertoire of analysis is based on the qualitative bibliographic 
review and the theoretical application to the analysis. It was verified, through 
the analysis of the music San Vicente, the repression that Latin America was 
suffering at that moment, in front of the military coup that began in the Brazil.

Palavras-chave: Clube da Esquina Moviment; dialogic relations; lyrics; 
gender.
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Introdução 
O Clube da Esquina, um movimento 

cultural que envolveu vários músicos 
e compositores, propiciou, a partir da 
década de 60, a abertura de novos 
caminhos para os valores artísticos, 
assim como a busca pela “liberdade”, 
manifestada por meio de suas canções. 
Devido ao fato de o período ter sido 
marcado pela censura, as esquinas 
de Belo Horizonte propiciaram 
diversos tipos de encontros de jovens 
compositores, os quais lançavam 
outros olhares sobre o contexto da 
época.

O nome pelo qual o grupo de amigos 
passou a ser conhecido, Clube da 
Esquina, foi congregado em torno da 
figura de Milton Nascimento e contou 
com a participação de Márcio Borges, 
Fernando Brant, Wagner Tiso, Ronaldo 
Bastos, Lô Borges, Beto Guedes, 
Toninho Horta, Tavinho Moura, Murilo 
Antunes, Nelson Angelo, Novelli, 
Tavito, Nivaldo Ornelas, Robertinho 
Silva, entre outros (BORGES, 1996).

Por meio de suas letras e estruturas 
harmônicas complexas e sofisticadas, 
o grupo criou uma mistura de bossa 
nova, jazz e o som dos Beatles, 
destacando, simultaneamente, as 
suas raízes negras em contraponto 
com a cultura do interior mineiro, a 
partir da valorização dos aspectos 
principais dos valores das raças, os 
quais compõem a cultura brasileira, 
apontando, assim, para uma forma 
inovadora de concepção musical.

Pode-se dizer que um dos principais 
fatores que emergiu da proposta 
de novas perspectivas musicais e, 
consequentemente, fomentou o 
encontro entre grandes músicos, foi 
a trajetória de Milton Nascimento, 
artista este que, através das grandes 
parcerias, edificou novos caminhos 
para as canções populares.

No intuito de buscar novos 
conhecimentos, é notada, na trajetória 
de Milton Nascimento, logo em seus 
primeiros contatos com os músicos 
de Belo Horizonte, a linha imaginária 
que integrava novas maneiras de 
compor e de interpretar as canções, 
abrindo, assim, um movimento 
intenso, propiciado pelos contatos 
em um novo celeiro musical.

A capital mineira se torna um cenário 
propício para o encontro dos músicos 
e dos compositores, pois se mostra 
aconchegante para Milton, uma vez 
que a própria arquitetura da cidade se 
demonstra favorável e inspiradora. A 
cidade, destacada por suas famosas 
esquinas, incentiva os encontros 
e a troca de ideais, instigando, 
principalmente, o encontro público, 
a amizade e a própria liberdade, um 
dos fatores essenciais almejados pelo 
clube.

Esse período foi marcado por 
grande repressão do regime 
militar, entretanto, as esquinas de 
Belo Horizonte representavam a 
liberdade. Um dos principais anseios 
dos músicos era o de traçar novos 
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caminhos, refletindo em uma nova 
maneira de ver e viver tudo que 
estava acontecendo politicamente. 
O sentido da amizade, da união e do 
bem-estar tornava-se um objetivo 
comum do grupo, pois as canções do 
Clube da Esquina construíram outras 
percepções da cidade e do momento 
propriamente dito.

Aquele momento, no país, foi 
marcado por uma história política 
intensa, com as suas devidas 
particularidades, com destaque para 
os interesses da classe dominante, 
oportunizando, assim, um grande 
diálogo entre os compositores 
através das letras e das músicas, 
o que apontava para a essência 
do contexto histórico vivido. Essa 
realidade permitiu a criação de vozes 
que se comunicavam com a vontade 
do “povo”, relacionando as questões 
entre as esferas privada e a pública, 
sobretudo, com referência a assuntos 
pertinentes à vida coletiva, traduzindo 
a realidade e refletindo em todas as 
maneiras de ver, viver e imaginar as 
coisas e, ao mesmo tempo, poder 
se expressar e criar novos conceitos, 
sempre respeitando as diferenças.

No presente artigo, importa 
ressaltar que esta pesquisa está em 
desenvolvimento. A delimitação do 
corpus constitui-se da escolha e das 
análises das letras das seguintes 
canções: San Vicente, composição de 
Milton Nascimento e Fernando Brant 
(Álbum Clube da Esquina I, 1972); 
Nada será como antes, de Milton 
Nascimento e Ronaldo Bastos (Álbum 

Clube da Esquina I, 1972); Milagre 
dos peixes, de Milton Nascimento e 
Fernando Brant (Álbum Milagre dos 
peixes, 1973); Fé cega, faca amolada, 
de Milton Nascimento e Ronaldo 
Bastos (Álbum Minas, 1975); O que 
será (Flor da Pele), de Chico Buarque 
de Hollanda (Álbum Geraes, 1976); 
e Credo, de Fernando Brant (Álbum 
Clube da Esquina II, 1978).

A escolha das canções descrita 
acima justifica-se por terem sido 
identificados, em suas letras, os 
principais aspectos vivenciados no 
contexto histórico da década de 
70, partindo-se da hipótese de que 
os fatos históricos e políticos eram 
coincidentes na América Latina, 
a primeira canção a ser analisada, 
San Vicente, suscita a busca dos 
ideais em comum, inclusive com o 
movimento da Canção nova, que 
estava despontando na América 
Latina, consolidando a autenticidade 
e a qualidade das canções latinas. 

No intuito de perfazer uma 
trajetória por meio das canções 
interpretadas por Milton Nascimento 
e outros intérpretes e compositores 
do Clube da Esquina, pretende-se, 
aqui, analisar as vozes que ecoam 
no gênero musical canção, dentro 
de um contexto histórico e de suas 
manifestações políticas, com base nos 
acontecimentos da década de 70 do 
século XX. Neste artigo, será analisada 
a canção San Vicente, composta por 
Milton Nascimento e Fernando Brant, 
lançado no Álbum Clube da Esquina, 
de 1972.



34

S
E

LI
N

FR
A

N
LI

N
G

U
ÍS

T
IC

A
 D

A
 U

N
IF

R
A

N
V

II 
S

E
M

IN
Á

R
IO

 D
E

 P
E

S
Q

U
IS

A
 E

M

O objetivo principal deste trabalho 
é verificar, por meio das reflexões 
dialógicas e dos estudos acerca dos 
gêneros e dos enunciados propostos 
por Bakhtin, as relações estabelecidas 
por meio da letra de música, que, neste 
primeiro momento, refrata a expressão 
do contexto histórico, o regime de 
censura e os acontecimentos e os 
sentimentos direcionados à América 
Latina, ocorridos entre o final da 
década de 60 e início da década de 
70.

Fundamentação teórica
A análise do corpus aqui proposta 

está fundamentada nos conceitos 
de relações dialógicas, ideologia, 
enunciado e gêneros, de acordo com 
as reflexões de Bakhtin e de seus 
seguidores.

O dialogismo pode ser considerado 
um dos princípios-chave das 
reflexões de Bakhtin, constituindo 
um verdadeiro alicerce de toda a 
sua obra e, eventualmente, todo o 
círculo. Segundo Faraco (2009), na 
concepção bakhtiniana, o caráter 
dialógico da linguagem é o centro 
de qualquer tentativa de se buscar 
resolver, de maneira plena, os 
problemas da filosofia da linguagem 
e dos estudos linguísticos.

De acordo com a concepção 
de relações dialógicas, o corpus 
selecionado procura destacar, por 
meio do gênero canção, os vários 
sentidos evocados na letra da música, 
o que permite a análise de algumas 
formas de expressão que o gênero 

possibilita. As vozes que permeiam 
o enunciado ecoam, perfazendo 
constantes diálogos, os quais tomam 
novas dimensões de sentido e 
possibilitam novos significados. 

A partir desse pensamento, pode-se 
dizer que a vida é, por consequência, 
dialógica na perspectiva de Bakhtin, 
pois viver é envolver-se sempre em 
diálogos:

Nesse diálogo o homem participa 
inteiro e com toda a vida: com 
os olhos, os lábios, as mãos, a 
alma, o espírito, todo o corpo, 
os atos. Aplica-se totalmente na 
palavra, e essa palavra entra no 
tecido dialógico da vida humana, 
no simpósio universal (BAKHTIN, 
2011, p. 348).

Através deste conceito, é salientada 
toda a manifestação dos indivíduos, 
o que é permitido por meio da 
linguagem e de seus respectivos 
atos responsáveis. Assim, podem 
ser traçados caminhos diferentes, 
os quais poderão ser evidenciados 
de diversas formas, propiciando um 
constante intercâmbio de valores 
e sentidos. Como resultado, os 
enunciados ecoam em infinitas 
formas da linguagem, interagindo e 
desencadeando interpretações que 
dialogam com a mensagem proposta. 

Em vista disso, o diálogo pode 
ser concretizado através de várias 
manifestações do indivíduo, 
que são conduzidas em partes, 
combinadas ou em conjunto, 
traduzindo e completando o sentido 
das manifestações, pois a ideia de 
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transparência combinada com a 
essência propicia a autenticidade do 
diálogo e a sua abrangência.

A comunicação pode ser ressaltada 
como algo que ultrapassa a simples 
transmissão de informações, pois 
as suas várias formas de interação 
traduzem, principalmente, a questão 
da linguagem como interação 
social, deixando marcas em vários 
âmbitos, como no núcleo familiar, nas 
experiências pessoais e na sociedade, 
ou seja, em todo contexto social.

Os aspectos dispostos através 
das várias manifestações da 
linguagem ultrapassam o sentido 
da enunciação monológica, ou seja, 
o sentido de finalizar o diálogo ou 
deter a dispersão semântica, em que 
a própria língua atribui aos grupos 
sociais, aspectos organizacionais 
que permitem a fomentação do 
diálogo, enriquecendo as relações 
entre os locutores e os receptores. 
Consequentemente, desperta-se o 
reconhecimento da compreensão, 
através da assimilação do sinal, que 
passa a ser absorvido completamente 
pelo signo, possibilitando o diálogo, 
e a interação dos enunciados e suas 
respostas.

A verdadeira substância da língua 
não é constituída por um sistema 
abstrato de formas linguísticas 
nem pela enunciação monológica 
isolada, nem pelo ato fisiológico 
de sua produção, mas pelo 
fenômeno social da interação 
verbal, realizada através da 
enunciação ou das enunciações. 

A interação verbal constitui 
assim a realidade fundamental da 
língua (BAKHTIN, 2004, p. 123).

Através da interação verbal, são 
proporcionadas as manifestações de 
acordo com os interesses do locutor 
e as supostas imagens que este faz 
do interlocutor, emergindo, assim, no 
campo de enunciados e enunciações, 
a interação entre os sujeitos, em meio 
à qual o dialogismo concebe um 
espaço propício, estabelecendo tais 
associações.

De acordo com Bakhtin (2015, p. 
209), “[...] as relações dialógicas são 
extralinguísticas. Ao mesmo tempo, 
porém, não podem ser separadas do 
campo do discurso, ou seja, da língua 
como fenômeno integral concreto 
[...]”. As questões relacionadas à 
língua e à linguagem – podendo ser 
a linguagem cotidiana, a prática, 
a científica, a artística –, estão 
impregnadas de relações dialógicas, 
porém, o estudo específico da 
linguagem, atribuído à linguística, 
ultrapassa os seus limites de estudos, 
dando, assim, à metalinguística a 
função de analisar corretamente as 
atribuições devidas, visto que ela é 
entendida como um objeto autônomo 
e com metas próprias: o verdadeiro 
estudo das relações dialógicas.

Segundo Faraco (2009, p. 66), “Para 
haver relações dialógicas, é preciso 
que qualquer material linguístico 
(ou de qualquer outra materialidade 
semiótica) tenha entrado na esfera 
do discurso, tenha sido transformado 
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num enunciado, tenha fixado a posição 
de um sujeito social”. Em outras 
palavras, todas as questões inerentes 
aos aspectos sociais de valores são, 
respectivamente, parte inerente de 
todo enunciado, postulado como 
unidade da interação social e como um 
complexo de relações entre pessoas 
organizadas socialmente. Desta 
maneira, o diálogo deve ser entendido 
como as lutas entre as vozes sociais, 
relacionando e sobrepondo as forças 
centrípetas e as forças centrífugas.

Outro aspecto de grande relevância 
pode ser destacado em relação às 
características do dialogismo, que 
podem ser apontadas a seguir:

O dialogismo bakhtiniano, porém, 
é muito mais radical, pois se aplica 
tanto ao discurso cotidiano como 
à tradição literária e artística; 
diz respeito a todas as “séries” 
que entram num texto, seja ele 
verbal ou não-verbal, erudito ou 
popular. Aliás, o popular penetra 
o erudito, e vice-versa (STAM, 
1992, p. 74, grifo do autor).

A questão da abrangência 
das relações dialógicas é notada 
através dos aspectos do âmbito da 
formalidade e da informalidade dos 
textos e dos diálogos, levando à tona 
uma amplitude das relações nos mais 
variados aspectos, seja com relação ao 
campo erudito ou quanto às relações 
de vivências cotidianas que possam 
envolver os aspectos do dialogismo 
propriamente em questão.

Outro ponto de destaque apontado 
por Bakhtin são as relações entre 

culturas diferentes, nas quais os 
aspectos de respeito aos valores 
deveriam realçar a identidade de cada 
uma, e não descaracterizá-las ou até 
mesmo menosprezá-las. O ponto de 
encontro entre os valores diferentes 
deveria ser o de enaltecimento das 
culturas distintas, o que amplia os 
valores destacados de cada uma 
e, como resultado, aumentam-se 
conhecimentos, o que evidencia o 
respeito mútuo. O próprio diálogo 
entre os grupos sociais, despertados 
através de suas próprias estruturas, 
possibilitam o enaltecimento de 
valores, costumes, aos quais remetem 
as questões culturais, suas diferenças, 
e o respeito, que podem ser 
observadas de uma maneira positiva, 
pois segundo Bakhitn:

É só através dos olhos de uma 
outra cultura “que uma cultura 
estrangeira se revela da maneira 
mais completa e profunda”. Mas 
este encontro dialógico de duas 
culturas não deveria implicar uma 
perda de identidade de nenhuma 
delas; em vez disso, “cada uma 
conserva sua unidade e sua 
totalidade aberta, porém ambas 
se enriquecem mutuamente” 
(STAM, 1992, p.78, grifos do 
autor).

A representatividade do dialogismo 
em relação aos estudos bakhtinianos 
aponta para a possibilidade de vários 
patamares do diálogo, traduzindo as 
mais variadas formas de expressões, 
identidades e conceitos, uma vez 
que o dialogismo endereça para os 
verdadeiros significados as respectivas 
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estruturas, as quais interagem diante 
de todo o processo de trocas de 
informações e fomentam a lucidez dos 
fatos, mapeando desde a possibilidade 
estrutural e a sua complexidade até 
a promoção da identificação através 
das particularidades simplistas. 
Assim, a manifestação discursiva, 
através da cultura cotidiana, 
transmite um grande valor, tendo 
enorme representatividade diante 
das relações entre os diálogos, o 
que, consequentemente, torna o 
dialogismo uma peça-chave para o 
entendimento das grandes estruturas. 

As relações dialógicas, 
caracterizadas como relações de 
sentido, estabelecem entre os 
enunciados, ou mesmo no interior dos 
enunciados, não apenas a interação 
face a face, mas toda a interação 
verbal, inclusive os enunciados 
separados pelo tempo e espaço, 
mesmo que não saibam nada um do 
outro, se confrontados no plano do 
sentido.

Outro caráter de grande importância 
que deve ser ressaltado é o termo 
ideologia, que se apresenta como 
um dos eixos centrais das reflexões 
de Bakhtin e dos integrantes de seu 
Círculo, uma vez que os problemas 
que este conceito abarca foram 
trabalhados de forma muito peculiar 
por esses estudiosos da filosofia da 
linguagem.

A questão da ideologia, refletida no 
corpus analisado salienta as questões 
e pensamentos em comum dos 

latino-americanos que viveram este 
período, de revolta política e social. 
Desta forma, o cronotopo evidencia 
e justifica o sentido dos ideais 
propostos manifestados através da 
letra e da expressão da música. 

Pode-se ressaltar, ainda, que, 
por meio do gênero estudado, 
a sintonia ocorre nas afinidades 
das interpretações das temáticas 
abordadas e na essência de sua 
abordagem. Assim, são alcançadas 
dimensões que ocorrem através da 
busca constante da mensagem em 
toda a sua perspectiva, salientando 
uma função de caráter primordial na 
propagação da mensagem principal e 
de suas relações com os espectadores 
em comum, adeptos ao gênero em 
questão.

Em se tratando de uma amostragem 
parcial do corpus, o presente 
artigo procura apontar aspectos   
relacionados à fundamentação teórica 
apresentada, com ênfase em apenas 
algumas particularidades a serem 
aplicadas, as quais serão realmente 
aprofundadas na elaboração da 
pesquisa em sua completude, 
obtendo-se, assim, uma dimensão 
oportuna para analisar o objeto de 
estudo por completo.

A pesquisa é de caráter bibliográfico 
qualitativo. Foram levantados 
referenciais teóricos por meio de 
estudos de materiais escritos e virtuais, 
como livros, artigos e web sites. No 
processo, foram colhidos dados 
importantes, através dos quais se 
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busca uma abordagem aprofundada 
acerca dos grupos sociais, das suas 
ideologias, do contexto e de outras 
questões importantes relacionadas 
ao corpus analisado.

A análise partirá da letra da música 
San Vicente, por meio da busca pelas 
relações dialógicas, pelo enunciado, 
pela ideologia e pelas características 
do gênero, com atenção aos 
fundamentos da teoria bakhtiniana. 
Pretende-se evidenciar, com análise, 
as vozes dos latino-americanos que 
passaram por um período político de 
muita repressão, o que está expresso 
nas canções do movimento Clube da 
Esquina, e a sua relação com os países 
da América Latina.

Análise da música San Vicente
A música San Vicente, composta 

por Milton Nascimento e Fernando 
Brant, foi lançada no álbum duplo 
Clube da Esquina, no ano de 1972, um 
dos anos mais duros de repressão no 
período da ditadura militar, portanto, 
a letra expressa um momento em que, 
principalmente, a juventude brasileira 
e os integrantes do Clube da Esquina 
viviam um momento incerto.

Dentro do contexto histórico, 
o início da década de 70 estava 
marcado com os movimentos civis 
de ditadura militar e os movimentos 
revolucionários contra o regime 
político imposto, o que se traduzia 
em conflitos de ideias, manifestações, 
revoluções, sequestros, torturas e 
exílios. Ao fundo, criou-se a imagem 

de modernização do país e do suposto 
“milagre econômico”. Dentro desta 
realidade, Brasil, Argentina, Uruguai 
e Chile estavam vivenciando algo em 
comum, pois a instabilidade do regime 
governamental estava aguçada.

A letra partiu da alusão a uma 
cidade chamada de San Vicente, na 
qual os seus moradores sofriam um 
golpe militar. O intuito da canção 
é fazer uma síntese do sentimento 
vivido pelos povos da América Latina, 
o que poderia remeter, por meio do 
imaginário, a qualquer cidade ou 
país, pois todos estavam passando 
pelos mesmos momentos políticos na 
época. Agora, mostraremos a letra de 
San Vicente:

Coração americano

Acordei de um sonho estranho 
Um gosto, vidro e corte 
Um sabor de chocolate 
No corpo e na cidade 
Um sabor de vida e morte 
Coração americano 
Um sabor de vidro e corte  

A espera na fila imensa 
E o corpo negro se esqueceu 
Estava em San Vicente 
A cidade e suas luzes 
Estava em San Vicente 
As mulheres e os homens 
Coração americano 
Um sabor de vidro e corte 
Unhnhnhnh...

As horas não se contavam 
E o que era negro anoiteceu 
Enquanto se esperava 
Eu estava em San Vicente 
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Enquanto acontecia 
Eu estava em San Vicente 
Coração americano 
Um sabor de vidro e corte 
Lararararairai...

(BRANT, NASCIMENTO, 1972, n.p.)

A música se inicia com a frase 
“Coração americano”, interpretada 
por Milton Nascimento, acompanhada, 
em seu início, apenas pelos acordes 
do violão, instrumento de origem 
espanhola, cujos timbres retratam o 
sentimento que esses países estavam 
vivenciando no período, o que 
inaugura um diálogo com as canções 
de língua espanhola. Assim, abre-se 
uma possibilidade de diálogo entre os 
países vizinhos também pertencentes 
à América Latina, com o intuito de 
transmitir uma ideia de unidade por 
meio de uma busca pelos valores 
semelhantes.

Logo na segunda frase, “Acordei de 
um sonho estranho”, pode-se ressaltar 
que este fragmento retrata o desejo 
dos latino-americanos de não estar 
vivendo aquela realidade marcada por 
repressões em contraposição com 
a ilusão de estar seguindo um rumo 
certo, ideia pregada pela ideologia 
do milagre econômico por parte do 
governo. 

Na sequência, a letra busca ilustrar 
o contexto daquela época: “Um 
gosto, vidro e corte”, “Um sabor de 
chocolate”, “No corpo e na cidade, 
Um sabor de vida e morte”. Os trechos 
acima apontam as relações dialógicas 

e a contradição, ou seja, por trás da 
suposta transparência do governo, 
escondia-se uma grande retaliação 
aos militantes para se calar, o que 
coloca em evidência os verdadeiros 
ideais e sentimentos das pessoas 
oprimidas pelo sistema de governo 
vigente.

Logo na segunda estrofe, ocorre 
uma mudança rítmica do violão, através 
do rasgueado, acompanhado por 
palmas assimétricas, no contratempo, 
contraditórias à situação, o que 
provoca uma sensação de resgate das 
origens e da força, e a transmissão de 
uma sensação dançante, fortalecendo 
a união entre os povos latinos.

A estrofe se inicia com os versos: 
“A espera na fila imensa”, “E o corpo 
negro se esqueceu”. Eles traduzem 
a conotação de algo em comum que 
todos buscavam e que fora esquecido 
com tamanho descaso, em outras 
palavras, a identidade de cada povo ou 
da nação. Todos os que não eram a favor 
da ditadura eram perseguidos, exilados 
e tidos como rebeldes. Em uma nova 
alusão, que pode ser aplicada a qualquer 
realidade dos países circunvizinhos 
da América Latina, a estrofe ressalta: 
“Estava em San Vicente”, “A cidade e 
suas luzes”, “As mulheres e os homens”. 
O sentido impresso é o de prosseguir, 
de estar vivo e presente em um 
contexto em comum, em que famílias, 
homens e mulheres de todas as faixas 
etárias estavam participando de um 
mesmo contexto histórico e todos os 
seus reflexos.
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Antes de iniciar o ritornelo da 
música, notam-se vocalizações, 
como “Unhnhnhnh...”, característica 
marcante das canções do Clube da 
Esquina, usada como forma maior 
de expressão. Assim, são percebidas 
relações dialógicas na representação 
daquilo que não pode ser dito 
verbalmente revelado na canção, ou 
seja, a lamentação pela dor e pelo 
sofrimento de todos, mas que, na 
realidade, remete a todo o sentimento 
que não era permitido expressar.

Na terceira e última estrofe, a música 
se fortalece sonoramente, o canto se 
aproxima de um grito e os versos “As 
horas não se contavam” e “E o que 
era negro anoiteceu” produzem um 
enunciado vibrante, transparecendo 
a hora de todo o sofrimento acabar, 
isto é, a necessidade de mudança. 
Em “Eu estava em San Vicente” 
e “Enquanto acontecia” remetem 
ao exílio e ao momento de voltar 
para uma nova realidade, na qual 
o acompanhamento da bateria, da 
percussão, dos badalos de sinos, de 
outras vozes, da guitarra, do carrilhão, 
do baixo e do piano preenche a 
canção, que se resolve no êxtase final 
da voz de Milton, a qual, articulada em 
falsete, alcança as notas mais agudas: 
“Coração americano” e “Um sabor 
de vidro e corte”. Tão logo atinge o 
auge, a canção vai desaparecendo 
em um: “Lararararairai...”, restando só 
os sinos, que continuam sozinhos, até 
o fim de San Vicente: são um sinal de 
alerta e de atenção na representação 
do “elo” entre o céu e a terra nas 

tradições religiosas, como um sinal 
de purificação e de união entre os 
povos.

Considerações finais
No desenvolvimento da análise da 

canção San Vicente, verificou-se que, 
por meio do gênero letra de música, 
foi possível transmitir o diálogo com 
os ouvintes, identificando-se, na letra, 
questões pertinentes ao contexto 
histórico da época e as suas relações 
em comum entre os povos da América 
Latina.

Pode-se destacar que o enunciado 
foi ao encontro da realidade vivida, em 
que o regime de censura e a posição 
do governo salientavam um efetivo 
avanço. Em contrapartida, a população 
que se colocava ideologicamente 
contrária ao governo, sofria 
constantes repressões, o que pode 
ser identificado em frases, palavras e 
expressões presentes no enunciado, 
evidenciando essa realidade.

Faz-se notar a ideologia na força 
traduzida pela busca da união entre 
os povos dos países vizinhos do 
Brasil, os quais também estavam 
vivenciando as mesmas condições 
repressoras, de censura, de exílio e de 
insatisfação política, o que pode ser 
identificado na canção San Vicente.

Por meio dos aspectos analisados, 
foi possível evidenciar, a partir da 
teoria bakhtiniana, as relações da letra 
da música com o contexto histórico 
contemplado e as suas relações 
dialógicas, as quais propiciaram uma 
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visão da dimensão do mundo vivido 
pelas pessoas naquela época.

Verificaram-se na análise da música 
as representações e as formas de 
expressão velada dos acontecimentos 
e dos sentimentos latino-americanos. 
Por meio da letra da canção San 

Vicente que compõe o corpus, a 
comunicação e a necessidade da 
manifestação artística alcançaram os 
anseios das nações vizinhas, o que 
levou à inauguração do diálogo entre 
o Clube da Esquina e as canções de 
língua espanhola.

Referências  

BAKHTIN, M. M. Questões de literatura e de estética: a teoria do romance. 3 ed. São Paulo: 
Ed da Unesp, 1990.

______. O problema do autor. In: BAKHTIN, M. M. Estética da criação verbal. 4 ed. São 
Paulo: Martins Fontes, 2003a.

______. Os gêneros do discurso. In: ______. Estética da criação verbal. 12 ed. São Paulo: 
Hucitec, 2003b.

______. Marxismo e filosofia da linguagem. 11. ed. São Paulo: Hucitec, 2004.

______. Estética da criação verbal. 5 ed. Tradução de Paulo Bezerra. São Paulo: Martins 
Fontes, 2010. 

______. Formas de tempo e de cronotopo no romance. In: _______. Questões de literatura 
e estética. 7 ed. Tradução de Aurora Fornoni Bernardini. São Paulo: Hucitec, 2014. p. 211-
362.

______. O discurso em Dostoiévski. In: Problemas na poética de Dostoievski. 6 ed. Tradução 
de Paulo Bezerra. São Paulo: Martins Fontes, 2015. p. 207-338. 

BORGES, M. Os sonhos não envelhecem: histórias do Clube da Esquina. São Paulo: Geração 
Editorial, 1996.

BRAIT, B. (Org.) Bakhtin: dialogismo e construção de sentido. 2 ed. Campinas: Editora da 
Unicamp, 2005. p. 25-36.

______. Bakhtin conceitos-chave. São Paulo: Contexto, 2006.

BRANT, F. Lugar de encontro. In: ______. Guia turístico de Belo Horizonte: roteiro Clube 
da esquina. Belo Horizonte: Museu Clube da esquina, 2006.

FARACO, C. A. O problema do conteúdo, do material e da forma na arte verbal. In: BRAIT, 
B. (Org.). Bakhtin: dialogimo e polifonia. São Paulo: Contexto, 2009. p. 95-110.

HOLLANDA, C. B. (Compositor). O que será (Flor da pele). In: BUARQUE, C.; NASCIMENTO, 
M. (Intérpretes). Geraes. Rio de Janeiro: EMI, 1976. CD. Faixa 5

MACHADO, I. Gêneros discursivos. In: BRAIT, B. (Org.). Bakhtin: conceitos-chave. 5 ed. São 
Paulo: Contexto, 2005. p. 151-166. 

NASCIMENTO, M.; BASTOS, R. (Compositores). Nada será como antes. In: NASCIMENTO, 



42

S
E

LI
N

FR
A

N
LI

N
G

U
ÍS

T
IC

A
 D

A
 U

N
IF

R
A

N
V

II 
S

E
M

IN
Á

R
IO

 D
E

 P
E

S
Q

U
IS

A
 E

M

M.; BORGES, L. (Intérpretes). Clube da Esquina. Rio de Janeiro: EMI, 1972. 1 CD. Faixa 20.

NASCIMENTO, M.; BASTOS, R. (Compositores). Fé cega, faca amolada. In: NASCIMENTO, 
M. (Intérprete). Minas. Rio de Janeiro: EMI, 1975, 1 CD. Faixa 2.

NASCIMENTO, M.; BRANT, F. (Compositores). San Vicente. In: NASCIMENTO, M. BORGES, 
L. (Intérpretes). Clube da Esquina. Rio de Janeiro: EMI, 1972. 1 CD. Faixa 9.

NASCIMENTO, M.; BRANT, F. (Compositores). Milagre dos peixes. In: NASCIMENTO, M. 
(Intérprete). Milagre dos peixes. Rio de Janeiro: EMI, 1973. 1 CD. Faixa 3.

NASCIMENTO, M.; BRANT, F. (Compositores). Credo. In: NASCIMENTO, M. (|Intérprete). 
Clube da Esquina 2. Rio de Janeiro: EMI, 1978. CD duplo. Disco 1. Faixa 1.

STAM, R. Bakhtin: da teoria literária à cultura de massa. São Paulo: Editora Ática, 1992.



43

S
E

LI
N

FR
A

N
LI

N
G

U
ÍS

T
IC

A
 D

A
 U

N
IF

R
A

N
V

II 
S

E
M

IN
Á

R
IO

 D
E

 P
E

S
Q

U
IS

A
 E

M

A MOCINHA DO MERCADO CENTRAL: UMA LEITURA BAKHTINIANA

Daniela Nascimento Andrade QUEIROZ (UNIFRAN)
Juscelino PERNAMBUCO (UNIFRAN)

Resumo 
Esta pesquisa tem como objetivo analisar à luz do dialogismo bakthiniano o 

romance de literatura infanto-juvenil A mocinha do mercado central, de Stella 
Maris Rezende. Na filosofia bakhtiniana, o dialogismo é o conceito fundamental 
do exercício da linguagem e as relações dialógicas, como categorias de análise, 
são relações extralinguísticas tecidas e entretecidas no discurso. O romance “A 
mocinha do mercado central” recebeu, em 2012, o Prêmio Jabuti como melhor livro 
de ficção, na categoria literatura infantil. A fundamentação teórica da análise serão 
as reflexões e descobertas de Bakhtin e seu Círculo (1988; 1993; 2003; 2004) sobre 
o romance, o dialogismo e o cronotopo, bem como os estudos de comentadores 
de sua obra, tais como Brait (2005; 2010), Fiorin (2006) e Morson e Emerson 
(2008). A metodologia será de cunho qualitativo e consistirá em um levantamento 
bibliográfico das obras de Bakhtin sobre dialogismo e literatura, e na leitura e 
análise dialógica do corpus da pesquisa. Espera-se comprovar com esta pesquisa 
que a literatura infantil tem potencial significativo para retratar comportamentos 
humanos naturais no acontecimento do existir de crianças e jovens. 

Palavras-chave: A mocinha do Mercado Central, Bakhtin, relações 
dialógicas, cronotopo, solilóquio.

Abstract
This research aims to examine in the light of Bakhtinian dialogism the novel of 

children’s literature The girl from the central market, by Stella Maris Rezende. In Bakhtinian 
philosophy, dialogism is the fundamental concept of the exercise of language and 
dialogical relations, as categories of examining, are extralinguistic relations woven and 
interwoven in discourse. In 2012, the novel “The Girl from the Central Market” received 
the Jabuti Prize as the best fiction book in the category of children’s literature. The 
theoretical basis of the analysis will be the reflections and discoveries of Bakhtin and 
his Circle (1988, 1993, 2003, 2004) on the novel, dialogism and chronotope, as well as 
the studies of commentators of his work, such as Brait (2005; 2010), Fiorin (2006) 
and Morson and Emerson (2008). The methodology will be qualitative and will consist 
of a bibliographical survey of Bakhtin’s works on dialogism and literature, and in the 
reading and dialogical analysis of the corpus of the research. It is hoped this research 
will show that children’s literature has significant potential to portray natural human 
behaviors in the event of children and young people.

Keywords: The girl from the Central Market; Bakhtin; dialogical relations; 
chronotope; soliloquy.
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Introdução 
Na filosofia bakhtiniana, o 

dialogismo é o conceito fundamental 
do exercício da linguagem e 
as relações dialógicas, como 
categorias de análise, são relações 
extralinguísticas e é no discurso que 
podem ser identificadas. Ainda nessa 
perspectiva, o ato criador e o autor-
criador na literatura e na arte em geral 
são considerados não só em relação 
com á ética e o conhecimento, no 
domínio da cultura, mas também em 
relação com o cotidiano. 

Com base nesses conceitos, a obra 
infanto-juvenil, que é corpus desta 
pesquisa, será lida como um enunciado 
constituído pelo cruzamento de 
vozes que se posicionam diante de 
outros enunciados e os replicam, 
entremostrando valores e crenças 
que circulam socialmente.

Este trabalho pretende analisar 
à luz do dialogismo bakthiniano, o 
romance de Literatura Infanto-juvenil 
A mocinha do Mercado Central, de 
Stella Maris Rezende. 

Será investigado como as relações 
dialógicas se apresentam na obra 
da autora. Esta averiguação poderá 
instigar novos olhares sobre a literatura 
dedicada a crianças e adolescentes. 

O objetivo primordial é realizar uma 
reflexão teórica de certos postulados 
bakhtinianos, a fim de encontrar as 
relações dialógicas existentes na 
obra e corpus desta pesquisa; como 
também comprovar o dialogismo 
existente na obra analisada, 

observando o cruzamento de vozes 
sociais em cada enunciado.

Três aspectos foram as molas 
propulsoras para esta produção: o 
prazer em ler, sustentado pela crença 
de que esse ato contribui para a 
formação de sujeitos de linguagem; 
o gosto e a vocação em ser docente; 
e ainda o fascínio em compreender 
o dialogismo existente nos livros 
infanto-juvenis na perspectiva 
bakhtinana.

A história cativa o leitor pelas 
palavras de uma moça concebida 
através de um estupro durante uma 
viagem de ônibus de São Paulo a 
Belo Horizonte. A menina de pai 
desconhecido e de mãe humilde, 
constrói uma narrativa repleta de 
reflexões sobre a vida humana e suas 
peculiaridades.

A literatura infantil e juvenil visa 
demonstrar ao jovem leitor hábitos, 
valores, anseios, aflições da sociedade 
atual e fazer com que a leitura 
possibilite a reflexão sobre esses 
acontecimentos da vida moderna.

A fundamentação teórica serão as 
reflexões e descobertas de Bakhtin 
e seu Círculo (1988; 1993; 2003; 
2004) sobre dialogismo, cronotopo 
e literatura, bem como os estudos de 
comentadores de sua obra, tais como 
Brait (2005; 2010), Fiorin (2006) e 
Morson e Emerson (2008). 

O aporte metodológico consistirá 
em analisar a personagem principal, 
Maria Campos, durante toda a obra 
“A mocinha do Mercado Central”, 
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elencando os exemplos que possui 
maior relevância para a constituição 
identitária da personagem principal, 
Maria Campos. Além disso, a 
metodologia da pesquisa terá um 
levantamento bibliográfico das 
obras de Bakhtin sobre dialogismo, 
cronotopo e da infanto-juvenil através 
das pesquisadoras Lajolo e Zilberman 
(2007) para leitura, compreensão e 
análise do corpus da pesquisa. 

Reflexões bakhtinianas
A análise do corpus aqui 

apresentada, foi fundamentada nas 
reflexões de Bakhtin sobre as relações 
dialógicas e o cronotopo.

Para o filósofo da linguagem a língua 
em sua totalidade, concreta e viva 
tem o caráter de ser dialógica. Desta 
forma percebe-se que é constitutivo 
da linguagem o dialogismo, porém 
para que as relações dialógicas 
aconteçam, faz-se necessário a 
elaboração de enunciados, os quais 
possuam autoria e produzam sentido 
em um determinado contexto. Assim, o 
dialogismo acontece na interação face 
a face e em toda forma de interação 
verbal, sendo que através dele existe 
a possibilidade da observação e da 
representação de espaço onde existe 
a interação e a efetiva expressão de 
vozes sociais.

Percebendo o dialogismo sob 
esta perspectiva compreendemos 
que quaisquer enunciados, se 
colocados lado a lado, no plano 
do sentido, acabam estabelecendo 
relações dialógicas. Na verdade, 

todo enunciado, no processo de 
comunicação é dialógico.

Bakhtin e Volochínov refletem que 

[...] não basta colocar face a face 
dois homo sapiens quaisquer 
para que o signo se constituam. 
É fundamental que esses dois 
indivíduos estejam socialmente 
organizados, que formem um 
grupo (uma unidade social): só 
assim um sistema de signos pode 
constituir-se. ( 2014, p.35)

Desta forma, a palavra penetra 
literalmente em todas as relações 
entre indivíduos, nas relações de 
colaboração, nas de base ideológica, 
nos encontros fortuitos da vida 
cotidiana, nas relações de caráter 
político, etc. (BAKHTIN, VOLOCHÍNOV, 
2014,p.42). Realmente ela serve de 
trama para todas as relações sociais 
em diversos domínios.

Isso quer dizer que, mesmo 
enunciados separados no tempo e 
no espaço sabem um do outro e se 
confrontam no plano do sentido, 
mantendo as relações dialógicas.

Também o enunciador constrói um 
discurso e leva em conta a ideia de 
outrem, demonstrando pontos de 
vista, apreciações, que de certa forma 
estão presentes em sua consciência. 

Ao expor a multiplicidade de 
vozes contidas no discurso, Bakhtin 
acredita em uma propriedade 
singular pertencente ao enunciado, 
o dialogismo. Este entendido como 
manifestação de vozes, condição 
em que as palavras se entrecruzam 
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e respondem umas às outras, é 
processo natural da linguagem. No 
entanto, as várias vozes, proferidas em 
um discurso já foram pronunciadas 
durante o passar do tempo e 
muitas vezes são interrompidas e 
posteriormente retomadas de modo 
a sustentar novos textos, implicando  
em um movimento ininterrupto de 
refletir sobre o conceito anterior ou o 
surgimento de novas ideias.

Na verdade, o dialogismo está 
diretamente vinculado a outras 
noções como a fala de outrem, a 
história, ao social e a interação verbal, 
ou seja, com a vida humana.

A vida é dialógica por natureza. 
Viver significa participar do 
diálogo: interrogar, ouvir, 
responder, concordar, etc. Nesse 
diálogo o homem participa 
inteiro e com toda a vida: com 
os olhos, os lábios, as mãos, a 
alma, o espírito, todo o corpo, 
os atos. Aplica-se totalmente na 
palavra, e essa palavra entra no 
tecido dialógico da vida humana, 
no simpósio universal (BAKHTIN, 
2011,p.348).

Em simples palavras, as relações 
dialógicas são um fenômeno natural 
e próprio do discurso, da vida, do 
existir humano. O discurso é ocupado 
e perpassado pelo discurso alheio. 
Não existe nada que não tenha 
sido dito pelos lábios do outro. 
Não existe nenhum objeto que não 
esteja envolvido ou cercado pelo 
discurso. Essas relações de sentido 
estabelecidas entre os enunciados 
constituem o dialogismo.

Existem duas formas de dialogismo 
possíveis de serem encontrados em 
um enunciado. Um que não se mostra 
no fio do discurso e outro que é nítido. 
No segundo caso, o enunciador utiliza 
outras vozes no enunciado para 
expressar suas ideias. Quando isso 
acontece, as relações dialógicas são 
visíveis pela forma composicional, ou 
seja, as formas externas possibilitam 
o entrecruzamento de vozes que 
compõem o discurso. Ao mostrar 
a origem das suas palavras, o 
enunciador provoca o fenômeno da 
bivocalização. 

Na bivocalização, o som de uma 
segunda voz faz parte da construção 
do enunciado. O autor utilizou o 
discurso de outrem propositalmente, 
isso nos leva a crer que o dialogismo 
pode ser intencional, quando ele faz 
parte da composição do enunciado 
de forma explícita.

Os enunciados produzidos pelo 
sujeito de acordo com Bakhtin são 
constitutivamente ideológicos, visto 
que respondem ativamente às vozes 
interiorizadas. Consequentemente, 
eles não são a expressão de uma 
consciência individual, isolada da 
sociedade, pois toda a sua consciência 
é permeada pela diversidade de vozes 
que a constituem.

Cronotopo
Na literatura e na arte o indivíduo 

dispõe do universo de experiências 
humanas, partindo das imagens 
abstraídas do mundo, e criadas pela 
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observação do tempo e espaço, que 
são inseparáveis.  

O cronotopo tem natureza 
histórica devido a diferentes povos 
que conceberam e relataram o 
tempo e o espaço de acordo com as 
características culturais e locais. Na 
literatura o tempo pode ser cíclico ou 
linear, porém os dois são irreversíveis. 
Assim, Bakhtin cria o conceito de 
crontopo para estudar as categorias 
de tempo e espaço representados no 
texto.  

Por conseguinte, pode-se figurar 
o mundo por meio dos cronotopos, 
visto que eles são um elo do mundo 
real e o representado que estão em 
interação mútua. Na verdade, ele 
surge de uma cosmovisão do ‘autor’ 
e determina a imagem do homem na 
literatura.

Bakhtin (1993) compreende o 
cronotopo como uma categoria 
conteudístico-formal que determina a 
interligação fundamental das relações 
espaciais e temporais, representadas 
pela literatura, sendo que o fio 
condutor é o tempo. 

De acordo com o filósofo russo,

[...]no cronotopo artístico-literário 
ocorre a fusão dos indícios 
espaciais e temporais num todo 
compreensivo e concreto. Aqui o 
tempo condensa-se, comprime-
se, torna-se artisticamente visível; 
o próprio espaço intensifica-se, 
penetra no movimento do tempo, 
do enredo e da história. Os índices 
de tempo transparecem no 
espaço, o espaço reveste-se de 

sentido e é medido com o tempo. 
Esse cruzamento de séries e a 
fusão e sinais caracterizam o 
cronotopo artístico. (1993, p. 211).

Esse conceito pode diferenciar 
autores, distinguir gêneros e 
romances. E por esse motivo, ele 
possui fundamental importância 
para o estudo dos gêneros literários. 
Pode-se dizer que os gêneros e 
suas variações são determinadas, 
justamente pelo cronotopo que 
em medida significativa modifica a 
imagem do indivíduo na literatura.

Como já foi dito, a assimilação do 
cronotopo real e histórico na literatura 
ocorre e flui de forma complexa e 
intermitente. Assimila-se a alguns 
aspectos acessíveis em condições 
históricas elaboradas apenas pelo 
cronotopo real. Com o cruzamento 
das informações resgatadas a partir 
do tempo e espaço. Bakhtin afirma 
que as

[...]formas de gênero, produtivas 
de início, fortaleceram com a 
tradição e, no desenvolvimento 
subsequente, continuaram a 
substituir tenazmente mesmo 
quando elas já tinham perdido 
completamente sua significação 
realisticamente produtiva  e 
adequada. Daí a existência em 
literatura de fenômenos de 
tempo profundamente variados, 
o que dificulta ao extremo o 
processo histórico-literário 
(BAKHTIN,1993, p. 212).

Na antiguidade foram elencados 
três tipos fundamentais de unidade 
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de romances e, consecutivamente, 
três métodos de assimilação artística 
do tempo e espaço no romance. 
Os romances que sobreviveram à 
tradição literária são: romance de 
aventuras de provações, de aventuras 
e de costumes e romance biográfico.

Bakhtin segue uma linha para 
análise entre dois pontos da história. 
Ele detalha o romance de aventura, 
voltado para o mítico em que o 
herói atravessa diversas provações, 
permanecendo idêntico e termina 
com os cronotopos de Rabelais onde 
observa cultura popular e o carnaval. 
O intuito do autor é demonstrar a 
oposição entre o romance final do 
inicial e o movimento causado pela 
metamorfose do personagem.

Desta forma, através do conceito, de 
cronotopo consegue-se compreender 
a importância do tempo e espaço 
no âmbito literário. Sendo assim é 
importante conhecer, primeiramente 
o conceito de cronotopo para associá-
lo ao corpus desta pesquisa.

Literatura infanto-juvenil
A literatura infanto-juvenil, mesmo 

pertencendo a “uma vertente da 
literatura geral”, possui poucas 
páginas a serem relatadas, pois 
sua história ainda é muito recente 
(SILVA,2009, p.136).

O gênero aqui estudado pretende, 
na maioria das vezes, expressar e 
divulgar conteúdos direcionados 
a uma determinada faixa etária. 
Como salienta Silva, “algumas obras 

possuem temas capazes de lapidar 
o imaginário humano, auxiliar a 
compreensão e também a resolução 
de conflitos internos de cada indivíduo 
em particular” (SILVA, 2009).

A leitura de romances, 
principalmente infanto-juvenis, possui 
papel relevante também no processo 
de formação de sujeitos leitores, 
críticos e reflexivos. 

Lajolo e Zilbermam retratam que 
para explorar sobre esse gênero 
discursivo “esbarra-se em alguns 
empasses: uma quase ausência de 
bibliografia de apoio, falta de tradição 
de pesquisa do assunto, o desamparo 
e/ou a dificuldade de consulta a 
muitos textos” isso impossibilita 
o cotejamento para pesquisa e 
também a disseminação de temas 
ainda não pesquisados, bem como o 
aparecimento de novas perspectivas 
sobre a literatura infanto-juvenil. 
(LAJOLO, ZILBERMAN, 2007,p.8)

Embora a literatura infanto-juvenil 
auxilie a difundir aflições e desejos 
de adolescente e contribui para a 
aprendizagem de diversos jovens 
durante a puberdade, seu valor 
artístico ainda não é reconhecido, 
sendo ainda pouco explorado por 
estudiosos e educadores do país 
como salienta Silva (2009,p.136). 

Por isso é importante expandir os 
estudos acerca da literatura infanto-
juvenil, visto que os temas tratados 
nessas determinadas obras têm papel 
fundamental no desenvolvimento 
intelectual de crianças e jovens.
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A seguir serão apresentadas as 
características e a trajetória histórica 
relacionadas a literatura infanto-
juvenil. 

A leitura de livros antes do século 
XVIII era restrita às crianças e aos 
adolescentes de famílias abastadas. 
Certamente, crianças integrantes das 
classes mais elevadas tinham acesso 
aos clássicos da literatura.

É importante ressaltar que, durante 
esse período, as crianças pertencentes 
às classes populares não tinham 
sequer o direito de ler e escrever. Os 
menos providos de riquezas, ou seja, 
de classes populares tinham acesso 
apenas à tradição oral, difundida 
durante os encontros dos mais velhos 
com os mais jovens, em rodas de 
conversas.

Lembrando que, as crianças 
conviviam igualmente com os adultos, 
não existindo separação entre os 
mundos infantil e adulto, ou uma 
visão especial e dedicada a  infância. 
Não se escrevia, portanto, para as 
crianças. Não existia livros dedicados 
a educação infantil ou juvenil. 

Essa distinção do universo adulto 
em relação ao infantil não existia, 
porque as crianças eram reconhecidas 
como pequenos adultos.

 Segundo Regina Zilberman,

[...] a concepção de uma 
faixa etária diferenciada, 
com interesses próprios e 
necessitando de uma formação 
específica, só acontece em meio 
à Idade Moderna. Esta mudança 

se deveu a outro acontecimento 
da época: a emergência de uma 
nova noção de família, centrada 
não mais em amplas relações 
de parentesco, mas num 
núcleo unicelular, preocupado 
em manter sua privacidade 
(impedindo a intervenção dos 
parentes em seus negócios 
internos) e estimular o afeto 
entre seus membros. (1985, 
p.13)

Na verdade, as crianças não 
eram percebidas socialmente como 
seres diferentes dos adultos, por 
isso compartilhavam dos mesmos 
costumes, das vestimentas e até 
mesmo dos ambientes caseiros, 
sociais e do trabalho que era 
desenvolvido pelos pais.

Somente a partir do século XVIII, 
que as crianças são consideradas 
seres diferentes do adulto, com 
peculiaridades próprias, havendo a 
necessidade de receber uma educação 
diferenciada, que as preparassem para 
a vida. Nesse momento, a ser  vistas 
como um indivíduo que necessita de 
atenção especial, dependendo de 
um responsável, capaz de contribuir 
e zelar pelo seu crescimento integral 
(psicológico, social e econômico).

Muitas vezes, a infância é 
considerada como o espaço da 
alegria, da inocência e da falta de 
domínio da realidade. Por esse motivo, 
os livros que são escritos, possuem o 
objetivo de educar e também ajudar 
as crianças e jovens no enfrentamento 
da realidade.
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De acordo com a Psicologia da 
Aprendizagem, a infância é uma etapa 
de preparação do pensamento para a 
vida adulta. Segundo esta concepção 
a literatura infantil é determinante para 
o engendramento de conhecimentos 
capazes de  adequar, o ser humano às 
fases do raciocínio infantil, entendido 
como idade cronológica. 

As primeiras obras literárias 
dedicadas às crianças e adolescentes 
brasileiras foram criadas na transição 
entre a monarquia e a república, 
primeiramente, por intermédio de 
adaptações e traduções de livros 
europeus para a língua portuguesa. 
Isso quer dizer, que a literatura infanto-
juvenil brasileira surgiu tardiamente.

O governo brasileiro que participou 
da transição tinha como meta 
diminuir o analfabetismo através da 
modificação da estrutura curricular 
vigente, mas isso só foi possível com a 
colaboração de intelectuais da época 
(escritores, jornalistas, educadores 
e filósofos) para a elaboração de 
diversos bens de consumo como: 
livros, revistas, jornais, e cadernos 
que atendessem as exigências do 
governo, da nova escola e também 
dos novos consumidores infanto-
juvenis da época. 

Desde a primeira revista de 
literatura infanto-juvenil publicada em 
meados de 1905, chamada Tico-Tico 
é possível reconhecer a importância 
da literatura infanto-juvenil para 
o público jovem e também para a 
população brasileira em geral, isso 

acontece, pois a literatura dissemina 
e pretende por intermédio da ficção 
e também das palavras demonstrar 
a realidade de maneira clara tanto de 
situações corriqueiras e até mesmo 
reflexões sobre a vida.

A relevância em analisar uma obra 
de literatura infanto-juvenil se dá 
devido à necessidade de compreender 
a representação da realidade atual 
vinculada ao dialogismo bakhtiniano, 
ou seja, os discursos que permeiam 
através do entrecruzamento de 
vozes sociais que possibilitam a 
constituição da identidade dos jovens 
na materialidade linguísticas. 

Análise Piloto
O resumo da obra A mocinha do 

Mercado Central será apresentado 
em consonância com a análise para 
facilitar a contextualização do tema. 

Com excertos foi possível elucidar 
fatos importantes da personagem 
principal e dos secundários que 
comprovam as relações dialógicas, a 
produção de sentido nos enunciados 
e também a alteração da personagem 
para a sua construção identitária 
durante a trama. Em seguida, será 
apresentado o conceito de solilóquio, 
por meio do qual as emoções, 
aflições e desejos de Maria Campos, 
a protagonista da história são 
exteriorizadas. Tal mecanismo será 
também analisado no corpus desta 
pesquisa. 

A mocinha do Mercado Central 
é o primeiro livro de uma trilogia, 
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de sucesso de Stella Maris Rezende 
escrita para o público juvenil. Recebeu, 
em 2012, o Prêmio Jabuti de melhor 
livro de ficção na categoria Literatura 
Infanto-juvenil. 

A obra é divida em nove capítulos. 
Maria Campos, a heroína, vive 
em Dores do Indaía com sua mãe 
Bernardina até os dezoito anos. 

A obra, A Mocinha do Mercado 
Central como gênero do discurso 
reflete a importância à constituição 
identitária de Maria Campos, heroína 
da história, como mulher pertencente 
ao século XXI. A mocinha inocente 
e corajosa decide construir a sua 
identidade em meio às estranhezas, 
contradições e reflexões de um Brasil 
repleto de diversidade tanto cultural, 
quanto social. 

A trama se desenvolve no tempo 
psicológico, pois os fatos perdem 
seu sentido linear, neste caso o 
personagem vai à infância e avança à 
juventude durante toda a obra.

No livro, corpus desta pesquisa, 
este tempo é retratado através da 
imaginação, do sonho, da lembrança, 
da saudade e até de desejos de Maria 
Campos. 

A personagem principal vive até os 
dezoito anos com sua mãe em Dores 
do Indaiá, cidade pequena e pacata 
do interior de Minas Gerais. 

Neste cronotopo Maria conhece 
Valentina Vitória, menina falante que 
tem família e sabe os significados dos 
nomes. Ela acredita que os “nomes 

das pessoas determinam modos 
de ser, pensar, sentir, acordar com 
a avó atrás do toco, meter os pés 
pelas mãos, dar murro em ponta de 
faca”(REZENDE, 2011, p.19). 

Antes de iniciar as suas viagens, 
Maria precisa avisar a mãe sobre a sua 
“entretenga” (REZENDE, 2011, p.16). 
Esta palavra, muito utilizada no interior 
de Minas Gerais significa: entreter, 
divertir; o que diverte e distrair; o 
que é feito como diversão ou para se 
entreter. Assim, por intermédio das 
palavras, a autora consegue aludir 
a quem lê fazendo-os relembrar 
brincadeiras que traziam prazer 
durante a infância e adolescência. Com 
a utilização da palavra entretenga 
a escritora aproxima de maneira 
divertida e prazerosa o expectador da 
obra literária. 

No segundo capítulo do livro o 
narrador em terceira pessoa reproduz 
a fala de Maria em uma conversa com 
a mãe utilizando o discurso indireto. 
A personagem principal, já é Zoraida 
que chega toda sedutora e cativante 
para dialogar com Bernardina. 

Disse-lhe que acabara de 
completar dezoito anos, havia 
sido uma aluna razoável, mas 
ainda não sabia que curso faria 
dali em diante; disse-lhe que 
voltaria quando chegasse a 
hora do regresso; ( REZENDE, 
2011,p.20)

Neste trecho extraído da obra é 
possível comprovar que a menina 
ainda não planejou o seu futuro e 
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está indecisa sobre qual faculdade irá 
fazer. A autora consegue retratar a 
aflição de adolescentes para escolher 
os caminhos que irão definir a própria 
vida. 

Ainda, a autora pretende orientar 
o leitor devagar sobre a construção 
identitária da personagem, Maria, 
protagonista da história, com o auxílio 
das aventuras que ela. Portanto, a 
constituição da identidade que ela 
tanto procura descobrir não é apenas 
a pessoal, mas também a social.

Continuando na mesma página 
do livro, Maria que agora é Zoraida 
não oferece opção de escolha à mãe. 
Sendo assim, Bernardina apenas 
concorda com a filha entregando-lhe 
algumas economias.

Então Maria, menina simples e de 
pai desconhecido, porque é fruto 
de um estupro sai de sua cidade 
natal em busca de experiências e 
aventuras, que até o momento, não 
havia experimentado.

Depois de conhecer o significado 
do próprio nome, “a senhora”, “a 
escolhida” (REZENDE, 2011.p.21) a 
heroína decide que em cada lugar por 
onde passar ela terá nomes diferentes. 
Maria começa “a sua história de viver 
muitas vidas neste mundo horrível e 
maravilhoso” (REZENDE, 2011,p.19).

A mocinha considera a partir 
daquele momento, que poderia 
construir novas histórias, relacionando 
os signos dos nomes á formas de 
vida variadas e também as algumas 

caraterísticas pessoais, que alteram 
juntamente com a mudança de 
cronotopo.

A autora nesse jogo de palavras 
consegue interligar o expectador 
a possíveis realidades vistas no 
mundo e contrastes entre situações 
antagônicas. Esse olhar global 
elencado por Rezende aproxima o 
leitor dos acontecimentos da vida, 
concretos, muitas vezes, vistos em 
diversos lugares e circunstâncias, 
e mantem viva a relação dialógica 
entre o repensar da realidade verbal 
refratada na obra em destaque. 

Teve que aprender a lidar com 
vários tipos de sofrimento. Era 
aquela mulher que chegou 
toda serelepe para dar a luz e 
acabou morrendo no parto; o 
neném ficou no hospital, sem 
que ninguém viesse buscá-lo 
[...] Era aquela menina que iria 
morrer brevemente, a madrasta 
batia nela todo o dia e dessa 
vez tinha cravado uma tesoura 
nos olhos dela, o ferimento virou 
uma  infecção que não sarava.
(REZENDE, 2011,p,35)

O significado extraído do 
dicionário Infopédia para a palavra 
“nome” é para designar seres, coisas, 
qualidades, estados ou ações, mas 
as definições retratadas no corpus 
de pesquisa não são estas, e sim o 
nome como caráter, a autoridade, a 
reputação de alguém, ou seja, o nome 
que caracteriza a pessoa por inteiro, 
com suas qualidades e defeitos. Outra 
definição possível de ser atribuída ao 
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nome é proveniente da Bíblia Sagrada 
que a pessoa quando recebe um 
nome bíblico compartilha a natureza 
e presença divina. 

Esta força atribuída ao nome na 
obra comprova o dialogismo e suas 
relações dialógicas na produção de 
novos sentidos, contextualizando 
também a relação e atitude de 
escolha do nome para os filhos ou 
entes próximos, pessoas que amamos 
e que fazem parte da vida.

No entanto, ela era a senhora, 
a escolhida para viver todas as 
vidas que quisesse, ou as que a 
vida lhe impingira, mas a partir 
dos nomes que ela escolhesse. 
Faria dos nomes escolhidos as 
vidas escolhidas. Imagina seria 
mágico providenciar destinos, 
ainda que o intuito fosse brincar 
com essa história de Valentina 
Vitória. (REZENDE, 2011, p.19)

Desde o início até o fim da trama 
Maria altera o nome, o que verificamos 
nos excertos distribuídos por páginas: 

Em Brasília, Maria se chama 
“Zoraida, moça feia nem bonita, 
mas cativante e sedutora. Urdia 
amizade com todo mundo de modo 
respeitoso”.(REZENDE, 2011,p.23) 

Já em São Francisco, norte de 
Minas o seu nome é Tereza  

“a que carrega as espigas de 
milho. Quer dizer, naquela vida 
ela seria uma moça prestativa, 
prestimosa, a que chega aos 
lugares trazendo as coisas de 
que as pessoas mais precisam” 
(REZENDE, 2011, p. 31) 

Em São Paulo ela era Simone 

“a que escuta, havia escutado 
com atenção: receber essa 
mercadoria e guardar pra mim; 
guardar direitinho, e depois 
de amanhã colocar na minha 
mão, com toda a segurança”. 
(REZENDE, 2011, p.41).

Na capital de Minas Gerais, Belo 
Horizonte Maria é Mirian “a filha 
desejada”, pois ela durante este 
capítulo retorna a infância (REZENDE, 
2011, p.49 ), no Rio de Janeiro é 
chamada de Nídia “pássaro recém-
saído do ninho”, aqui ela se encontra 
no mundo das palavras, visita a 
Biblioteca chamada Real Gabinete 
Português de Literatura (REZENDE, 
2011, p.59) e em São João Del Rey 
(REZENDE, 2011, p.89), a última 
viagem da garota ela é Gilda “ aquela 
que pode se sacrificar” . 

Nesta última viagem acontece o 
clímax do enredo, Maria conhece o 
pai. Momento muito surpreendente e 
esperado por ela durante toda a obra. 
Rezende atribui o significado literal 
do nome Gilda as aflições vividas pela 
personagem neste capítulo. Para ela 
foi um sacrifício escutar a amiga e 
não poder aliviar a sua dor e também 
saber que estava perto de seu pai e 
nunca mais poder encontrá-lo.

Maria retorna para casa chamando 
Gilda Nidia Mirian Simone Tereza 
Zoraida Maria Campos, pois agora 
havia vivido muitas experiências que 
compõem sua identidade.  No decorrer 
da narrativa, Maria acumula diversos 
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“eus” ao seu nome original. Percebe-
se que o seu nome verdadeiro, que 
consta na sua identidade, para ela é 
um sobrenome, que colabora para 
diferenciá-la e ao mesmo tempo 
ser única, retratando sua origem e 
determinando seu regresso a cidade 
onde nasceu.  

Outra maneira de expressão do 
dialogismo na materialidade literária é o 
mecanismo composicional encontrado 
no enredo e chamado de solilóquio. 
Durante toda a obra, a menina dialoga 
com si mesma de maneira a repensar 
e refletir sobre aflições internas do ser. 

Bakhtin afirma que o solilóquio 
é a “capacidade de comunicar-se 
dialogicamente consigo mesmo”. Este 
gênero retórico anula o ouvinte para 
que haja a descoberta do homem 
interior – de “si mesmo” (2008, p.137). 
Neste caso, o foco dialógico de si 
próprio retira as roupas externas que 
envolvem a personagem, as quais 
determinam a avaliação do homem 
aos olhos de outras pessoas.

Neste diálogo, com si mesma, 
elencado abaixo, por intermédio de 
lembranças Maria pede a sua mãe para 
contar como aconteceu o estupro. A 
menina está em uma pequena sacada 
de um prédio, no Rio de Janeiro e 
relembra uma conversa que teve com 
Bernardina. 

Durante este período sua mãe 
consegue retratar de forma clara 
e detalhada os momentos que 
antecedem o crime sexual, e os 
horrores vivenciados por ela.

Se alguém de um prédio próximo 
quisesse bisbilhotar veria uma 
moça conversando com o vazio, 
mas na verdade o vazio era a mãe 
da moça, as duas embrenhadas 
no vento e nas luzes daquela 
noite.
__ Fala de novo sobre o meu pai.
__ Pra quê, minha filha?
__ Pra eu ouvir.
__ Já te contei tantas vezes... 
__ Conta de novo, mãe.
__Então Bernardina respirou 
fundo, olhou para a filha com 
uma expressão de bonomia e 
depois continuou fitando o Cristo 
Redentor. Contou a história desde 
o começo, mas aos poucos:

O fragmento extraído do texto 
descreve ações anteriores à violência 
sexual que motivam a mãe a perdoar 
o rapaz. Essas atitudes desenvolvidas 
pelos bandidos demonstra 
movimento, um ir e vir que intensificam 
o sofrimento da personagem e o 
anseio do leitor em saber o desfecho 
da cena. 

__Eles entraram com capuzes, só 
os olhos apareciam um pouco. 
Três empunhavam armas e 
outros três foram logo abrindo as 
carteiras, as bolsas e as sacolas. 
Tudo em silêncio. Não diziam 
uma única palavra. 
No entanto, o sétimo bandido, 
que era o mais jovem ficou parado 
na porta sem roubar nada, sem 
apontar nenhuma arma, apenas 
olhava a cena, debaixo do capuz. 
Ali estava o pai de Nídia.
__Então um deles, certamente o 
chefe, fez um gesto pro bandido 
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que estava parado na porta, o 
que não tinha arma e nem estava 
assaltando a gente. O moço o 
mais novo do que os outros, o 
moço disse que não, que não, 
ele disse que não com a cabeça. 
(REZENDE,2011,p.72)

Portanto, o solilóquio baseia-se 
em um discurso interno, no qual a 
personagem procura o seu “eu” interior. 
Por meio dele, o leitor penetra a mente 
da personagem conhecendo suas 
aflições, desejos, vontades, sonhos e 
indagações. É por intermédio desse 
recurso linguístico que o expectador se 
aproxima da visão que a personagem 
possui em relação à vida, sendo 
que não há como o leitor descobrir 
se a concepção do próprio eu da 
personagem é verdadeira ou não.

__Ele tremia muito. Eu quase 
morri de medo e dor. Quando 
acabou ele me olhou com pesar. 
De repente, fingiu que estava 
me empurrando e me batendo, 
debruçou um pouco sobre mim e 
disse baixinho, só pra eu ouvir: “ 
Perdão”. (REZENDE, 2011,p.73)

A linguagem apresentada neste 
trecho possui sentidos conotativos 
e dialógicos, pois ganham novos 
significados, figurados e carregados 
de valores afetivos e sociais. A 
mocinha insiste em conhecer parte 
da sua história individual, que será 
impregnada de novos sentidos, 
estabelecidos sempre com a 
colaboração de outrem em uma 
interação social manifestada através 
das palavras.

Esta refração da realidade sofrida 
e assustadora de como ela foi 
concebida faz parte de si e também 
da mãe. Também a comunicação 
entre a linguagem e o leitor o induz a 
repensar e refletir sobre este ato que 
gerou Maria, bem como a resposta de 
Bernardina perante a nova vida que 
iria nascer e que ela estava a gerar.

Embora não conhecesse o pai 
desejava, verdadeiramente, que ele 
fosse um homem bom, como sua mãe 
relatava. Através desta passagem 
compreende-se a relação entre o 
bem e mal e a influência do outro no 
percurso da vida humana. 

__Eu fui profundamente 
ofendida, mas só eu sabia que ele 
não era um moço tão cruel assim.
__Conta do começo, mãe. Por 
favor (REZENDE, 2011, p.72).

O diálogo entre mãe e filha retrata 
e sugere ao leitor a importância do 
respeito mútuo e da responsabilidade 
em qualquer atitude com o próximo, 
visto que somos constituídos pelas 
experiências e vivências entre o eu 
e o outro. Bakhtin nomeia o ato de 
responsividade perante a vida em sua 
plenitude como alteridade.

Partindo do pressuposto que 
Bernardina perdoa o criminoso, pai 
de Maria, o sentido atribuído por ela é 
uma resposta de compreensão e até 
mesmo uma atitude religiosa como 
ser humano, visto que ele também 
foi vítima e forçado a cometer tal 
delito. Ela acredita na possibilidade 
do autor do crime refazer-se como 
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pessoa, praticando o bem em outros 
momentos vividos por ele. 

 Essas imagens do passado referente 
de dezoito anos atrás não foram 
apagadas da memória de Bernardina 
que ainda sofre com o ocorrido em 
todas as vezes que repete a história 
a filha.  

Por intermédio do solilóquio, 
lembranças feitas pela personagem 
principal aproxima o enredo do 
leitor, mostrando com precisão os 
acontecimentos que não poderiam 
ser relatados pela heroína de outra 
maneira.  

Sendo assim, as réplicas e tréplicas 
devido à escolha de Bernardina 
em não denunciar o estupro e a 
continuidade da gravidez acontecem 
e deixam oportunidade ao leitor de 
pensar continuamente qual seria 
a sua própria resposta para esse 
evento. Esse jogo de palavras que 
se entrecruzam continuamente 
no gênero literário caracteriza o 
dialogismo, tanto pesquisado por 
Bakhtin e seu Círculo

As conversas com Bernardina 
sobre como sucedeu o estupro são 
importantes para o crescimento da 
menina que ao dialogar com a mãe, 
observa e refaz o acontecimento tanto 
pelos olhos maternos, se colocando 
no lugar de outrem, mas também 
pelos seus próprios olhos de filha e 
proveniente de tal ato.

 Em Brasília, Maria estabelece 
um diálogo constante e vivo com 

a cultura e a história da sociedade 
brasileira, relembrando como a 
cidade foi constituída, ou seja, um 
tempo e espaço que ela não participa 
efetivamente, apenas por lembranças 
da Avó Duca. 

A primeira aventura deu de 
ser na Cidade Livre, cerrado e 
poeira com homens que haviam 
chegado de todas as partes 
do Brasil, principalmente do 
Nordeste [...] Num sonho ela 
viajara para Brasília a cidade que 
nasceu de um sonho. (REZENDE, 
2011, p.23).

Desta forma, a autora estabelece 
neste cronotopo o diálogo entre a 
história, a constituição da cidade, e a 
obra fazendo a alusão a conhecimentos 
prévios do leitor.

__E a nova capital, hem, Inês? Vai 
ser inaugurada daqui a oito dias...
__21 de abril de 1960. Essa data vai 
ser muito importante. E nós duas 
estaremos aqui testemunhando 
tudo.
__ O Juscelino vai descer de 
helicóptero como ouvi dizer 
__Conforme, for eu vou aparecer 
lá na hora... (REZENDE, 2011,p.24)

Como pode perceber, Rezende 
consegue desenvolver durante o 
romance um tema geral que é a 
constituição identitária de Maria, e 
consecutivamente utiliza recursos para 
construir enredos menores. A história 
desenvolvida em cada capítulo possui 
períodos cronológicos diferenciados. 
Existe uma alternância de idade da 
personagem principal, pois em alguns 



57

S
E

LI
N

FR
A

N
LI

N
G

U
ÍS

T
IC

A
 D

A
 U

N
IF

R
A

N
V

II 
S

E
M

IN
Á

R
IO

 D
E

 P
E

S
Q

U
IS

A
 E

M

momentos ela é adulta e em outros 
ela retorna a infância. Sendo assim, os 
capítulos são autônomos, pois cada 
um conta uma aventura diferente 
vivida por Maria Campus em lugares 
distintos: Brasília, Belo Horizonte, São 
Paulo, Rio de Janeiro e São João Del 
Rey.

O livro encerra com algumas 
definições de Maria Campos sobre 
qual faculdade quer cursar e qual 
profissão quer possuir. A mocinha 
se encontrou, possui direção e 
identidade. Como sua profissão exige 
um nome, pois é atriz, seu nome 
artístico será Telma Lara “aquela que 
muito deseja e protege o lar”.

Resultados preliminares
Na obra “A mocinha do Mercado 

Central” (REZENDE, 2011) é possível 
comprovar que as relações dialógicas 
acontecem pelo uso do mecanismo 
linguístico e composicional chamado 
por Bakhtin de solilóquio e pelos 
diferentes tipos de narrador (narrador 
em 3ª pessoa e narrador personagem) 
que possibilitam o entrecruzamento 
de vozes dentro do próprio texto. 

A temática da obra demonstrou uma 
intensa necessidade de descoberta 
da identidade por parte das 
personagens principal. A construção 
identitária revelou-se nos solilóquios 
e também durante os diálogos com 
outros personagens, bem como pelas 
mudanças dos cronotopos pelos 
quais a heroína permanece durante 
um determinado tempo. 

No final do percurso de análise 
do corpus reconhecemos a 
importância das reflexões de Bakhtin 
sobre dialogismo e cronotopo 
na compreensão de como as 
relações dialógicas acontecem 
em uma materialidade discursiva 
infanto-juvenil. E relembrando 
a responsabilidade do leitor em 
observar e recuperar as vozes ao 
longo da obra a ponto de estabelecer 
ligações entre os seus conhecimentos 
prévios e de mundo. 

A pesquisa do gênero romanesco 
em Bakhtin fomentou o conhecimento 
referente à história e trajetória da 
literatura infantil e juvenil brasileira 
até os dias atuais. As axiologias 
que compõe o corpus leva o leitor a 
refletir sobre a identidade humana 
e social do individuo. Sendo que ao 
final da Mocinha do Mercado Central, 
percebe-se interdependência entre a 
literatura infanto-juvenil e a construção 
identitária de jovens, situando-os no 
contexto brasileiro do século XXI. 

Enfim, com o trabalho desenvolvido 
até aqui, consegue-se comprovar 
que a literatura infanto-juvenil tem 
potencial significativo para retratar 
comportamentos humanos naturais no 
acontecimento do existir de crianças 
e jovens, sendo que a literatura infantil 
e juvenil propicia de maneira lúdica e 
prazerosa esses conhecimentos.
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ESTRATÉGIAS ENUNCIATIVAS EM “FELICIDADE CLANDESTINA”

Grazielle de Almeida FERREIRA
Vera Lucia Rodella ABRIATA

Resumo
Este trabalho analisa, a partir do instrumental teórico da semiótica francesa, 

o conto “Felicidade Clandestina”, de Clarice Lispector, publicado na obra do 
mesmo nome. Nosso objetivo é examinar as estratégias discursivas envolvidas 
na construção do ator  principal do texto, uma menina que se transforma ao 
longo da história, após um acontecimento da infância que marca sua vida. Para 
isso, analisaremos o percurso narrativo do ator feminino e as transformações 
que sofre ao longo da história com base no percurso gerativo de sentido e na 
semiótica das paixões para apreendermos o percurso passional do ator. Outros 
conceitos utilizados na análise do texto são o de acontecimento e de estesia, de 
acordo com a obra Da imperfeição, de Algirdas Julien Greimas (2002).

Palavras-chave: Semiótica francesa; Clarice Lispector; percurso gerativo 
de sentido; paixão; estesia

Abstract 
Based on the theoretical tools of French semiotics, this work analyzes the 

short story “Felicidade Clandestina”, by Clarice Lispector published in the 
book of the same name. Our objective is to examine the discursive strategies 
involved in the construction of the main actor, of the text, a girl who transforms  
herselve throughout  the history, acquiring maturity after an event that marks 
her life. So we will analyze  the narrative trajectory of the female actor and 
the transformations she undergoes throughout history based on the meaning 
generative process and the semiotics of passions in order to apprehend the 
passionate trajectory of the actor. Other concepts  that are used in the analysis of 
the text are that of event and of  esthesia, according to Algirdas Julien Greimas’ 
work Da imperfeição (2002).

Keywords: French Semiotics; Clarice Lispector; meaning gerative process; 
passion; esthesia
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Introdução
Nossa pesquisa analisa o conto 

“Felicidade Clandestina”, do livro de 
mesmo nome de Clarice Lispector, 
utilizando como referencial teórico-
metodológico a semiótica discursiva. 
No conto observa-se a projeção 
da narradora, no presente da 
enunciação enunciada, que se reporta 
a um acontecimento de sua infância 
que transforma a sua existência. 
Acompanhamos o “percurso de 
amadurecimento” do ator feminino, 
marcado por estados de alma que 
refletem seu universo interior, como 
é próprio do etilo da autora. A 
protagonista descobre-se diante de 
um fato que lhe causa um momento 
de epifania a  que procuramos associar 
a noção de estesia. Observamos no 
conto analisado que o ator feminino, 
recorda-se de um acontecimento 
marcante da meninice que a faz 
refletir sobre o espaço geral da 
existência, manifestada por meio da 
projeção de seu fluxo de consciência. 
Essa ênfase dada ao interior do ator 
feminino pela narradora, simulacro 
do enunciador, libera o campo da 
linguagem para o enunciatário 
acompanhar os pensamentos que 
movem as intenções do ator à procura 
de entender o Outro. Nesse sentido, 
o objetivo geral da pesquisa é o de 
analisar as estratégias adotadas 
para a construção discursiva da 
protagonista do conto. Para isso, 
analisamos o modo como a narradora 
projeta o ator feminino ao nível da 

sintaxe discursiva, seu percurso 
narrativo como sujeito do enunciado, 
seus estados patêmicos e, tendo em 
vista a semântica narrativa, as figuras 
e os temas que se manifestam no 
texto.

Nossa pesquisa se baseia, portanto, 
em elementos do percurso gerativo 
de sentido, nos pressupostos da 
semiótica das paixões e na concepção 
de acontecimento e de estesia 
preconizadas pela semiótica francesa. 

Espera-se que a análise, de acordo 
com a perspectiva da semiótica 
discursiva, possa contribuir de alguma 
forma para os estudos da obra de 
Clarice Lispector.

Dos pressupostos teóricos
Iniciamos nossa análise a partir 

das diretrizes definidas pelo percurso 
gerativo de sentido que é uma hipótese 
teórico-metodológica constituída de 
três etapas. A primeira, denominada 
nível fundamental ou das estruturas 
fundamentais, trata da significação 
através de oposições semânticas que 
estão na base do texto. A segunda, 
o nível narrativo ou das estruturas 
narrativas, organiza a narrativa com 
base no ponto de vista de um sujeito 
em busca de valores que dão sentido 
a sua existência. Já a terceira etapa, a 
do nível discursivo ou das estruturas 
discursivas, é aquela em que o sujeito 
da enunciação assume a narrativa e 
projeta atores, espaço e tempo em 
que eles se situam, povoa o universo 
discursivo de figuras que remetem 
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a temas, associados a valores do 
universo extratextual, do mundo 
natural ou ficcional (BARROS 1990, p. 9).

Atentamos, num primeiro momento 
da pesquisa, voltado à prática 
analítica, à depreensão e exame das 
dimensões da ação, responsáveis pela 
configuração do percurso narrativo 
da protagonista, e, em seguida, 
analisamos a dimensão passional do 
enunciado, o percurso patêmico que 
marca a trajetória narrativa do ator 
feminino. Investigamos a sintaxe e a 
semântica do nível discursivo do texto, 
observando o modo de projeção dos 
atores, do espaço e do tempo da 
narrativa, bem como a criação dos 
efeitos de sentido que a partir deles 
se manifestam. Também temos por 
objetivo apreender os percursos 
temático-figurativos do texto. 

Voltamos nossa análise também 
para a reflexão sobre a noção 
de acontecimento e de estesia 
sistematizados por Greimas em sua 
obra Da Inperfeição (2002).

Ação, paixão e estesia em 
“Felicidade Clandestina”

O conto Felicidade Clandestina 
é narrado em primeira pessoa, com 
a projeção de um eu feminino, por 
meio de uma debreagem actancial 
enunciativa. As debreagens espacial 
e temporal também são enunciativas, 
pois a narradora, já adulta, é projetada 
no presente da enunciação enunciada 
e relembra fatos que ocorreram em 
sua infância. Assim, a história relata um 

acontecimento de sua vida enquanto 
menina, projetada num tempo não 
agora, e num espaço não aqui e, 
desse modo, o narrador cria o efeito 
de sentido de subjetividade por meio 
da debreagem actorial enunciativa.

A situação inicial da história 
apresenta a protagonista que tem 
uma companheira de escola, filha de 
um dono de livraria. A narradora revela 
sua paixão pela leitura desde menina 
ao manifestar o desejo de ter um pai 
como o da colega: “Mas possuía o 
que qualquer criança devoradora de 
histórias gostaria de ter: um pai dono 
de livraria” (LISPECTOR, 1998, p.9).

A menina descrevia sua colega 
de classe como uma garota cruel e, 
embora ela soubesse disso, na sua 
ânsia pela leitura, modalizada pelo 
querer, pedia emprestado a ela os 
livros que possuía: “Na minha ânsia 
de ler, eu nem notava as humilhações 
a que ela me submetia: continuava 
a implorar-lhe os livros que ela não 
lia” (LISPECTOR, 1998, p.9). A figura 
“nem notava as humilhações” remete 
ao tema da ingenuidade da menina, 
que tinha um querer intenso, e não 
percebia as humilhações a que era 
submetida pela companheira. 

Um certo dia, a colega, descrita como 
egoísta, conta à menina apaixonada por 
leitura que possuía o livro Reinações 
de Narizinho, dizendo-lhe que lhe 
emprestaria o objeto almejado: “Disse-
me que eu passasse pela sua casa no 
dia seguinte e que ela o emprestaria” 
(LISPECTOR, 1998, p.10).
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Assim, como sujeito de estado, 
modalizada pelo querer-ser, ela deseja 
entrar em conjunção com o objeto-
valor “leitura do livro Reinações de 
Narizinho. Em outra passagem do 
conto podemos observar que ela não 
tinha condições financeiras de possuir 
o livro almejado. Portanto, não tinha 
a competência para conquistar o 
objeto-valor e, como uma menina 
amante da leitura, admirava o livro 
da colega: “Era um livro grosso, meu 
Deus, era um livro pra se ficar vivendo 
com ele, comendo-o e dormindo-o. 
E completamente acima de minhas 
posses” (LISPECTOR, 1998, p.10).

A narradora relata que a colega 
de escola não morava em sobrado 
como ela, mas sim em uma casa. 
Observando as figuras casa e 
sobrado, é possível evidenciar o tema 
da desigualdade social, pois se torna 
perceptível a comparação que se 
instaura no texto entre a simplicidade 
representada pela figura do sobrado 
e a imponência, concretizada pela 
figura da casa: “Ela não morava num 
sobrado como eu, e sim numa casa” 
(LISPECTOR, 2009, p.10). 

A menina, como sujeito de estado, 
pensava poder contar com o sujeito 
de fazer, a colega, para a realização 
de sua expectativa, o empréstimo do 
livro. Segundo Barros (2002, p.63),  
ela estava em estado de espera 
fiduciária, pois não somente queria-
estar conjunta com o objeto-valor, mas 
ao mesmo tempo, tinha a crença no 
dever do outro, como sujeito do fazer 
– a colega – de torná-la conjunta com 

o objeto. A garota mantinha, pois, uma 
relação fundamentada na confiança 
de que a dona do livro iria emprestá-
lo, pois esta fazia-parecer que isso era 
verdadeiro, mas o contrato entre elas 
era imaginário porque a colega não 
se sentia obrigada a fazê-lo. Assim,  
acaba se tornando um oponente da 
protagonista.

Relembremos que, de acordo 
com Barros (2002, p. 63), na espera 
fiduciária, a menina, como sujeito de 
estado, mantém com o sujeito do 
fazer, a colega de escola, uma relação 
fundamentada na confiança:

O sujeito de estado pensa poder 
contar com o sujeito do fazer 
par realizar suas esperanças ou 
direitos, ou seja, atribui ao sujeito 
do fazer um dever-fazer. Não se 
trata, na maior parte das vezes, 
de contrato verdadeiro e sim 
de contrato de confiança, um 
pseudocontrato ou imaginário. 
Dessa forma, o sujeito do fazer 
não se sente obrigado a fazer, já 
que sua modalização deôntica 
não passa de produto da 
imaginação do sujeito de estado. 

A menina adquire, portanto, 
como sujeito de estado, o crer na 
companheira e vai a sua casa buscar 
o livro: “No dia seguinte eu fui à 
sua casa literalmente correndo”. 
(LISPECTOR, 1998, p.10). Portanto, 
com sua inocência de criança, acredita 
piamente no contrato que imaginou 
ter estabelecido com a colega e seu 
estado de alma nesse momento é de 
entusiasmo. O entusiasmo, conforme 
Bertrand (2003, p.360), intensifica 
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a conjunção, sendo essa conjunção 
realizada ou não. “Até o dia seguinte eu 
me transformei na própria esperança 
da alegria: eu não vivia, eu nadava 
devagar num mar suave, as ondas me 
levavam e me traziam” (LISPECTOR, 
1998, p.10).

Sua colega, que se apresenta até 
esse momento como adjuvante –
parecia ser no nível da manifestação –
na verdade não o era, como se percebe 
no nível da imanência. Ela exerce, 
pois, o papel actancial de oponente, 
uma vez que incita a esperança da 
menina na conjunção, dizendo que 
iria emprestar o livro, mas não o 
empresta de fato: “Olhando bem 
para meus olhos, disse-me que havia 
emprestado o livro a outra menina, e 
que eu voltasse no dia seguinte para 
buscá-lo”(LISPECTOR, 1998, p.10).

A protagonista se encontra em 
estado de êxtase com a possibilidade 
de ler o livro, e   a menina, dona do 
livro, percebendo isso, pode armar 
com calma e com detalhe seu plano. 
Não tinha nenhuma pretensão de 
emprestar o livro à colega, mas 
queria fazer com que ela passasse 
por humilhações e continuasse com o 
desejo de lê-lo.

A colega passa então a ser vista 
pela protagonista como mentirosa: 
Vale ressaltar que mentir é o termo 
complexo que associa o parecer e o 
não ser das modalidades veridictórias. 
No entanto, a menina, sujeito de 
estado, mesmo não conseguindo 
entrar em conjunção com o objeto-

valor livro, não desiste e continua com 
o mesmo objetivo: “Boquiaberta, saí 
devagar, mas em breve a esperança 
de novo me tomava toda e eu 
recomeçava na rua a andar pulando 
(...)” (LISPECTOR, 1998, p.10). Assim, 
o contrato fiduciário que estabelecera 
com a colega não se rompe, embora a 
protagonista se decepcione dia após 
dia com as desculpas que ela lhe dá 
para não emprestar-lhe o livro.

A menina, dona do livro, exerce, 
portanto, diferentes papéis 
actanciais na história.  No início 
do texto ela é o destinador que 
manipula a protagonista, fazendo-a 
acreditar que poderia entrar em 
conjunção com o objeto- valor. Ela 
possui o livro desejado e diz que o 
emprestará à menina, fazendo-a crer 
na realização de sua performance. 
Para a protagonista, inicialmente, ela 
parece ser adjuvante, pois leva-a a 
acreditar que ela a tornaria conjunta 
com o objeto, mas, na verdade, ela é 
um sujeito oponente, porque na não 
queria emprestar-lhe o livro.

A garota, tomada pelo estado de 
alma da obstinação voltou nos dias 
seguintes em busca do livro, mas 
havia sempre uma desculpa da colega 
para o adiamento da conjunção. 
A colega garantia-lhe que em um 
próximo momento isso ocorreria e 
assim, sucessivamente, todos os dias. 
Essas idas diárias à casa da colega 
são marcadas em termos aspectuais, 
pela iteratividade

Quanto tempo? Eu ia diariamente 
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à sua casa, sem faltar um dia 
sequer. Às vezes ela dizia: pois 
o livro esteve comigo ontem 
de tarde, mas você só veio de 
manhã, de modo que o emprestei 
a outra menina. E eu, que não era 
dada a olheiras, sentia as olheiras 
se cavando sob os meus olhos 
espantados (LISPECTOR, 1998, 
p.11).

A oponente, dona do livro, não 
permite que a performance se 
cumpra, mantendo o sujeito de estado 
continuamente em disjunção com seu 
objeto-valor. Assim, a menina embora 
queira, não pode entrar em conjunção 
com a leitura do livro. Isso provoca uma 
ruptura de expectativa, sem que se 
rompa, contudo, o contrato fiduciário 
estabelecido com a falsa adjuvante. 
Isso ocorre mesmo quando ela toma 
consciência de que, na verdade, a 
colega era a sua oponente:

A menina vive, pois, um estado de 
tumulto modal, dividida entre o querer-
fazer e o não-poder-fazer: ela quer 
entrar em conjunção com o objeto-
valor livro, crê que pode, mas o actante 
oponente, a dona do livro, coloca uma 
barreira entre sujeito e objeto, ela 
não o empresta. A protagonista, no 
entanto persiste na sua obstinação, 
sempre esperando que a colega 
provocaria a transformação de seu 
estado de disjunção para a conjunção 
com o objeto-valor. A contrapartida 
da espera pode ser, conforme Barros 
(2002, p. 63), a satisfação e a confiança 
ou a insatisfação e a decepção, 
que decorrem respectivamente da 
conjunção ou da disjunção do sujeito 

com o objeto-valor desejado. 

No conto em análise há a fase 
de espera, que é um estado tenso-
disfórico de disjunção, marcado 
aspectualmente pela duratividade, 
a que se segue a insatisfação e a 
decepção da protagonista. Tais 
estados, intensos e não-eufóricos 
de não-conjunção, também são 
marcados pela duratividade. Portanto, 
a menina esperou que a colega lhe 
emprestasse o livro, modalizada 
que estava por um querer-ser e por 
um crer-poder-ser conjunta com  o 
objeto, mas não pode obtê-lo. Isso 
ocasiona seu estado de insatisfação e 
de decepção.

À insatisfação, que surge após 
a não aquisição do objeto, soma-
se um outro mal estar, decorrente 
do comportamento da colega, 
que aos olhos do sujeito da espera 
fiduciária, está modalizado por um 
dever-fazer. Quando não se realiza 
o crer do sujeito de estado, resulta 
daí a decepção. A decepção surge 
porque o sujeito que ela imaginava 
que deveria torna-la conjunta com o 
objeto,  frustrou a confiança que tinha 
sido nele depositada. Outro tipo de 
decepção que ocorre é que o sujeito 
de estado se culpa pela confiança 
mal depositada no outro, ela sabia 
que não poderia confiar na menina 
que agia com perversidade e mesmo 
assim confia que ela lhe emprestaria 
o livro: “Eu já começara a adivinhar 
que ela me escolhera para sofrer” 
(LISPECTOR, 1998, p.11).



65

S
E

LI
N

FR
A

N
LI

N
G

U
ÍS

T
IC

A
 D

A
 U

N
IF

R
A

N
V

II 
S

E
M

IN
Á

R
IO

 D
E

 P
E

S
Q

U
IS

A
 E

M

A menina, mesmo decepcionada, 
tinha uma disposição de espírito 
de uma pessoa que sabia esperar, 
mantendo sua calma; seu estado 
de alma é também de uma pessoa 
paciente. Segundo Greimas (2014, 
p.240), a paciência, é a disposição 
mental daquele que sabe esperar sem 
perder a calma; ela está intimamente 
ligada à espera, e a caracteriza do 
começo ao fim. Trata-se de um 
fenômeno de sobremodalização do 
querer pelo poder, de um poder-
querer-ser.

A protagonista também se revela 
modulada pela obstinação. Bertrand 
afirma (2003, p.371) que a obstinação 
caracteriza o sujeito que quer fazer 
e  ao mesmo tempo ser aquele que 
faz, embora saiba que a conjunção 
com o objeto desejado possa não 
se realizar, ou mesmo pode não ser, 
apesar dos obstáculos, ele quer, e 
a própria resistência alimenta sua 
vontade. Esse é o percurso patêmico 
que observamos na menina: embora 
ela não pudesse entrar em conjunção 
com o objeto-valor livro, pois todos os 
dias a colega lhe inventava desculpas 
e não o emprestava, ela não desistia 
e voltava incansável e pacientemente 
em busca do objeto.

Os diferentes parassinônimos 
da obstinação podem aparecer, 
de acordo com Bertrand (2003, p. 
372),  como graus de intensidade 
em torno do mesmo sintagma 
modal: “constância”, “perseverança”, 
“insistência”, “tenacidade”, “afinco”, 
“contumácia”, “teimosia”. O léxico, 

muito rico nesse aspecto, parece 
sensibilizar, segundo uma escala 
gradual, o /querer ser aquele que faz/ 
da obstinação (BERTRAND, 2003, p. 
372).

A intensidade da obstinação da 
menina sensibiliza o estado de alma 
como perseverança e insistência. 
Ela queria, e mesmo com todos os 
obstáculos impostos pelo sujeito 
oponente, continuou insistente 
e perseverante em busca do seu 
objeto-valor. Dessa forma, aparece 
a tensividade aspectual durativa, 
a menina se apega de maneira 
duradoura a um modo de agir.

No desenlace, num outro dia de ida 
à casa da colega em busca do livro, a 
mãe da garota vê a menina obstinada 
à sua porta e percebe que a filha, 
está enganando-a, criando-lhe falsas 
esperanças e contando-lhe mentiras, 
porque ela estivera todo o tempo 
com o livro

E o pior para essa mulher 
não era a descoberta do que 
acontecia. Devia ser a descoberta 
horrorizada da filha que tinha. 
Ela nos espiava em silêncio: a 
potência de perversidade de sua 
filha desconhecida e a menina 
loura em pé à porta, exausta, 
ao vento das ruas de Recife. 
Foi então que, finalmente se 
refazendo, dissefirme e calma 
para a filha: você vai emprestar o 
livro agora mesmo. E para mim: “E 
você fica com o livro por quanto 
tempo quiser. (LISPECTOR, 1998, 
p.12)
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A mãe adquire então a modalidade 
do saber: ela descobre como sua filha 
agia com sua colega de classe, uma 
filha que até então ela não sabia que 
se comportava com perversidade e 
isso a surpreende, levando-a a um 
estado de alma de decepção. Ela se 
torna, pois, um actante adjuvante da 
protagonista e auxilia o sujeito de 
estado menina a entrar em conjunção 
com o objeto-valor, o livro. Ela é 
também um sujeito de fazer, pois 
através de sua intervenção, ocorre 
a transformação de disjunção para 
conjunção do sujeito de estado com 
o seu objeto-valor. A menina fica 
estonteada quando recebe o livro em 
suas mãos: “Acho que não disse nada. 
Peguei o livro. Não, não saí pulando 
como sempre. Saí andando bem 
devagar.” (LISPECTOR, 1998, p.12)

O sujeito de estado passa, pois, 
de um estado de alma de decepção 
a um estado de alma de felicidade. A 
conjunção com o objeto-valor livro, 
leva-a simultaneamente à conjunção 
com o estado de alma felicidade:

Chegando em casa, não comecei 
a ler. Fingia que não o tinha, só 
para depois ter o susto de o ter. 
Horas depois abri-o, li algumas 
linhas maravilhosas, fechei-o de 
novo, fui passear pela casa, adiei 
ainda mais indo comer pão com 
manteiga, fingi que não sabia 
onde guardara o livro, achava-o, 
abria-o por alguns instantes. 
Criava as mais falsas dificuldades 
para aquela coisa clandestina 
que era a felicidade. A felicidade 
sempre iria ser clandestina para 

mim. Parece que eu já pressentia. 
Como demorei! (LISPECTOR, 
1998, p.12)

A satisfação e/ou a confiança 
ocasionam duas classes de efeitos 
passionais, a esperança ou crença e a 
alegria ou felicidade, conforme Barros 
(2002, p. 63). O sujeito de estado, 
confiando e sentindo esperança, 
consegue o objeto-valor desejado 
e é tomada pelo estado de alma de 
felicidade.

A mãe da colega exerce ainda 
o papel de destinador julgador de 
um outro programa narrativo, pois 
sanciona sua filha negativamente, 
ao descobrir sua perversidade com 
a menina. Desse modo, ela, também 
como destinador manipulador, a faz-
fazer: emprestar o livro para a menina 
por tempo indeterminado.

A menina descobre-se em estado 
de felicidade ao estar com o livro 
que ela tanto desejava. Não perder 
a esperança a fez conseguir o que 
queria. Isso a leva a querer prolongar 
ao máximo essa felicidade. O que era 
felicidade para ela, para a outra menina 
não tinha a menor importância, pois 
nem sequer tinha lido o livro, como 
afirma sua mãe na fala a seguir que 
cria o efeito de sentido de verdade 
para o texto: “mas este livro nunca 
saiu daqui de casa e você nem quis 
ler!” (LISPECTOR, 1998, p.11).

Essa felicidade passa a ser 
proporcionada à protagonista, pois 
finalmente poderia ter acesso à leitura. 
No entanto, quando finalmente tem 
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a possibilidade de estar com o livro, 
ela o esconde de si mesma para 
prolongar o instante de felicidade que 
obteve ao tê-lo finalmente tomado 
emprestado: “[...] fingi que não sabia 
onde guardara o livro, achava-o, 
abria-o por alguns instantes. Criava as 
mais falsas dificuldades para aquela 
coisa clandestina que era a felicidade” 
(LISPECTOR, 1998, p.12).

É importante  nesse aspecto analisar 
o atributo para a felicidade que 
também aparece no título do conto 
“Felicidade clandestina”. A narradora, 
protagonista da história, considera 
a felicidade clandestina. Vejamos 
os significados de clandestino no 
dicionário eletrônico Houaiss (2009): 

Adjetivo:

1 feito às escondidas
Ex.: reunião c.

2 fora da legalidade; ilegítimo
Ex.: sociedade c.

3 Rubrica: termo jurídico.
que não apresenta as condições de 

publicidade exigidas pela lei
Ex.: casamento c.

adjetivo e substantivo masculino

4 diz-se de ou indivíduo que se 
introduz ocultamente em avião, navio, 
trem etc., para viajar sem passagem 
e/ou documentos

5 Rubrica: termo jurídico.
diz-se de ou pessoa que entra 

ilegalmente num país, infringindo as 
leis de imigração

6 Rubrica: turfe.
m.q.BOOKMAKER.

A melhor definição para clandestina 
no contexto da história parece ser  
ilegítima: a menina escondia o livro 
de si mesma, para depois de algum 
tempo achá-lo, portanto, a felicidade 
da menina era clandestina, na medida 
em que fazia questão de esconder o 
livro de si mesma, esquecê-lo para 
depois ter a “surpresa” de encontrá-
lo quando essa felicidade passa a ser 
possível a ela, no momento em que 
finalmente poderia ter acesso à leitura. 

A protagonista, ao conseguir o livro 
emprestado, demora para terminar sua 
leitura. O empréstimo do livro causou-
lhe um sentimento tão intenso, que ela 
não queria que acabasse. Assim, ela 
não lia o livro de uma vez, fingia que 
não o tinha, adiava a conjunção com 
a leitura, para que quando voltasse a 
ler, pudesse sentir-se novamente em 
estado de êxtase: “Chegando em casa, 
não comecei a ler. Fingia que não o 
tinha, só para depois ter o susto de 
o ter. Horas depois abri-o, li algumas 
linhas maravilhosas, fechei-o de novo, 
fui passear pela casa, adiei ainda 
mais indo comer pão com manteiga” 
(LISPECTOR, 1998, p.12).

Acreditamos que o êxtase sentido 
por ela pode ser relacionado à 
estesia, conceito formulado por 
Greimas (2002), em Da Imperfeição: 
um acontecimento extraordinário, o 
empréstimo do livro, irrompe, pois, 
no cotidiano da menina após a tensa 
espera por esse momento e a leva 
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a um estado de êxtase. “Às vezes 
sentava-me na rede, balançando-
me com o livro aberto no colo, 
sem tocá-lo, em êxtase puríssimo.” 
(LISPECTOR, 1998, p.12, grifo nosso). 
De acordo com Barros (1999, p.119), 
Greimas, nessa obra, constrói, uma 
leitura semiótica do prazer estésico. 
A autora ressalta cinco aspectos que 
considera característicos da noção de 
estesia. O primeiro deles diz respeito 
à ruptura de isotopia, que pode se 
dar ao nível semântico ou ao nível 
da veridicção. No primeiro caso, 
tem-se, de um lado, “a passagem do 
cotidiano ordinário ao extraordinário, 
da realidade à sobrerrelidade, do 
automatizado a ressemantizado. Por 
outro lado, no segundo caso, “passa-
se do parecer ao ser, da aparência à 
essência” (ABRIATA, 2013, p.18).

A menina não queria ler o livro de 
uma vez; somente saber que estava 
em comunhão com o objeto já lhe 
proporcionava a sensação de êxtase. 
Logo é a contemplação estésica do 
objeto que se realiza nesse momento 
em que ela parece não querer findar a 
leitura do livro, só a conjunção com o 
objeto, à sua disposição, já lhe causava 
encantamento.

No presente da enunciação 
enunciada, ela observa: “A felicidade 
sempre iria ser clandestina para 
mim” (LISPECTOR, 1998, p.12). Nesse 
aspecto, como sujeito cognitivo 
adquiriu um saber sobre si mesma: a 
dificuldade de sentir o estado de alma 
de felicidade. É interessante lembrar 
o modo como Greimas (2002, p. 70) 

descreve a experiência estética:

Algo, não se sabe o que, acontece 
de repente: nem belo, nem bom, 
nem verdadeiro, mas tudo isso 
de uma só vez. Nem sequer isso: 
outra coisa. Congnitivamente 
inapreensível, esta fratura da 
vida é, depois, susceptível de 
todas as interpretações: crê-se 
reencontrar aí a insuspeitada 
espera que a precedeu, crê-se 
aí reconhecer a Madeleine que 
remete às imemoráveis nascentes 
do ser; ela faz nascer a esperança 
de uma vida verdadeira, de uma 
fusão total do sujeito e do objeto.

A menina entra em fusão total com 
o objeto, só de saber que possuía o 
livro, não necessitava nem de tocá-
lo, balançando-me com o livro aberto 
no colo, sem tocá-lo, em êxtase 
puríssimo. (LISPECTOR, 1998, p.12)

Portanto, o fato de a menina poder 
vir a ter o livro consigo, que para 
muitos poderia ser um acontecimento 
banal, para ela foi um momento 
estésico, um momento de descoberta 
de um sentimento que ela ainda não 
conhecia. Ao ter acesso ao livro, ela 
adquire o estado de alma de felicidade. 
Por outro lado ao ter vivenciado 
diversas vezes o sofrimento de querer 
e não poder possuir o livro, todos 
os momentos de frustração e de 
decepção que enfrentou diante da 
oponente, levaram-na, como sujeito, 
a adquirir certa maturidade, ao poder 
observar a dor que o outro pode 
proporcionar, o que a fez também 
perder a ingenuidade.
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Ao entrar em contato com o livro, a 
menina já com uma certa maturidade 
adquirida, descobre também que 
não era mais uma menina, mas uma 
mulher e descobre a paixão amorosa 
pela literatura: “Não era mais uma 
menina com um livro: era uma mulher 
com o seu amante” (LISPECTOR, 1998, 
p.12). Logo, o sofrimento causado 
pela sua oponente parece ter tornado 
a menina um sujeito amadurecido. E 
a possibilidade da comunhão com 
a leitura fez com que ela se sentisse  
tão  feliz, como uma mulher  com 
seu amante. Nesse aspecto é que ela 
declara que a partir desse momento 
sempre entira a felicidade como 
ilegítima, como se, ela tivesse que 
esconder que se sentia feliz, pois 
parecia não ter direito à felicidade 
conquistada a duras penas.

E como um tributo a sua insistência 
e perseverança, a personagem 
descobre a felicidade, mas pelos 
resquícios que ficaram da humilhação 
por que passou, ocasionada pelas 
atitudes da colega e pelas marcas 
que ficaram da época quando ela não 
tinha acesso à leitura, essa felicidade 
é sentida clandestinamente. Ela como 
narradora, no presente, relata que 
essa passou a ser a sua forma de se 
sentir feliz. 

Considerações finais
No conto em questão, observamos 

características apontadas pela crítica 
que se voltou ao estudo da obra de 
Clarice Lispector como o uso intensivo 
da metáfora, a entrega da personagem 

ao fluxo de consciência, a vivência 
de momentos de tensão conflitiva, o 
êxtase sentido pela protagonista, uma 
temática de caráter existencial, assim 
como explica Nunes (1995, p.100):

as temáticas que acompanham 
as obras de Clarice, de conto a 
conto, de romance a romance 
são: a inquietação, o desejo de 
ser, o predomínio da consciência 
reflexiva, a violência interiorizada 
nas relações humanas, a potência 
mágica do olhar, a exteriorização 
da existência, a desagregação 
do eu, a identidade simulada, o 
impulso ao dizer expressivo, o 
grotesco e/ou o escatológico, a 
náusea e o descontínuo silencioso 
das coisas que se articulam 
entre si formando a totalidade 
significativa de uma concepção 
do mundo. A temática assim 
compreendida é uma temática 
existencial.

Procuramos captar essa temática 
existencial na estruturação interna do 
texto, de acordo com os princípios 
da teoria semiótica. A semiótica 
nos auxiliou a descrever aspectos 
da dimensão pragmática, cognitiva 
e passional do texto. Voltamo-nos 
especialmente para o modo como a 
protagonista do conto se transfor-
mam interiormente a partir da 
irrupção de um momento de estesia 
com o qual se depara em seu percurso. 
Desse modo, o enunciatário-leitor, 
ao entrar em contato com o texto 
de Clarice Lispector, se depara com 
um evento extraordinário vivenciado 
pela personagem. Esse evento, 
enquadrado na cotidianidade da 
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menina, ocorre em seu interior e ocasiona seu amadurecimento. 
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OS SUJEITOS EDUCADORES E AS POSIÇÕES DISCURSIVAS EM CENAS 
DO FILME COMO ESTRELAS NA TERRA

Miriã Costalonga Mac-Intyer SIQUEIRA (UNINCOR)
Renan Belmonte MAZOLA (UNINCOR)

Resumo
Este estudo analisa, nos enunciados dos sujeitos, os efeitos de sentidos que 

podem apontar para diferentes posições discursivas dos sujeitos educadores 
em cenas do filme Como estrelas na terra, o qual conta a história de um 
menino chamado Ishaan Awasthi, de 9 anos, que está cursando o 3º ano do 
Ensino Fundamental e apresenta um quadro de dislexia. Suas limitações são 
desconsideradas pelos seus pais e pelos professores, os quais o julgam como 
desatento e indisciplinado. Seus pais decidem enviá-lo para um internato, mas 
essa situação permanece por lá até que um professor de arte ingressa na escola 
com um discurso diversificado, provocando mudanças significativas. Este estudo 
segue uma metodologia linguístico-discursiva, ancorado na linha de análise do 
discurso francesa, nos estudos de Pêcheux (2014[1975]).

Palavras-chave: Posições discursivas; Formação Discursiva; sujeitos 
educadores.

Abstract
This study analyses, in the subjects statements, the effects of senses, which 

may point to different discursive positions of the educator subjects in scenes 
from movie As stars on earth. It tells the story of a boy named Ishaan Awashi, 9, 
who is attending the 3 rd year of elementary school and presents a picture of 
dyslexia. His limitations are disregarded by his parents and teachers, who judge 
him as inattentive and undisciplined. His parents decide to send him to boarding 
school, but, that situation remains there. Until an art teacher enters the school 
with a diversified discourse causing significant changes. This study follows a 
linguistic-discursive methodology, anchored in the line of analysis of the French 
discourse, in the studies of Pêcheux (2014[1975]).

Keywords: Discursive positions; Discursive Formation; education subjects.
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Introdução
Estudar a linguagem é refletir 

sobre o sujeito e sua constituição. É, 
ainda, pensar na interação humana, 
imbricada na vida social por meio 
de ações linguageiras. Sendo assim, 
a linguagem é o instrumento de 
mediação das práticas sociais, 
configurando-se como um fenômeno 
que se institui no processo discursivo 
e nas interações enunciativas dos 
sujeitos. Podemos dizer que a 
linguagem não é neutra, envolve 
práticas discursivas carregadas de 
efeitos de sentido provenientes de 
posições ideológicas e políticas. “Não 
há discurso sem sujeito e não há 
sujeito sem ideologia: o indivíduo é 
interpelado em sujeito pela ideologia 
e é assim que a língua faz sentido” 
(PÊCHEUX, 1975 apud ORLANDI, 
2013, p. 17).

Inseridos nesse cenário estão os 
discursos que perpassam o espaço 
educacional, âmbito permeado 
por discussões sobre as diferentes 
tendências pedagógicas, que nos 
instiga a pensar sobre as implicações 
discursivas nas práticas dos sujeitos 
educadores. 

As tendências pedagógicas podem 
apontar para diferentes discursos, 
retratando diversas tomadas de 
posição dos sujeitos. Enquanto, 
numa tendência, o professor é 
o centro e o aluno é passivo; na 
outra, o professor é o mediador e o 
conhecimento é vivo e indissociável 
do contexto sócio-histórico. Essas e 

outras características podem apontar 
para diferentes posições, atitudes e 
dizeres no cotidiano das interações do 
contexto escolar. Diante deste cenário 
reflexivo-teórico, destacamos o tema 
das posições discursivas dos sujeitos 
educadores em cenas do filme Como 
estrelas na terra. 

O filme Bollywoodiano, lançado na 
Índia em 2007, foi dirigido pelo ator 
e produtor Aamir Khan. A narrativa 
exibe a história de um menino de 
nove anos chamado Ishaan Awasthi, 
que está cursando o terceiro ano do 
Ensino Fundamental. Ele apresenta 
um quadro de dislexia, mas suas 
limitações são desconsideradas 
por seus pais e professores, que o 
julgam como preguiçoso, desatento e 
indisciplinado. Assim, Ishaan enfrenta 
problemas nas interações escolares, 
sendo discriminado e humilhado, até 
que um professor substituto de artes 
ingressa na escola com um discurso 
diferenciado e promove embates e 
interações importantes no cenário 
daquela instituição, provocando 
mudanças significativas.

Notamos, nos fragmentos das cenas 
selecionadas, que é possível perceber, 
por meio das situações enunciativas, 
que as diferentes modalidades 
assumidas pelos sujeitos abrem 
espaço para reflexões relevantes 
sobre as tomadas de posições 
que apontam para constituição da 
forma-sujeito. Em algumas cenas, 
observamos que as imagens dos 
sujeitos educadores direcionam para 
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diferentes tendências pedagógicas, as 
quais estão ancoradas numa memória 
discursiva. 

Nesse viés, destacamos que nas 
implicações do processo discursivo no 
cenário educacional estão imbricadas 
práticas dos sujeitos educadores 
pelas posições ocupadas por eles que, 
consciente ou inconscientemente, 
podem produzir diferentes efeitos de 
sentido.

Considerando-se o exposto, 
salientamos que o objetivo geral 
deste estudo é observar os efeitos 
de sentidos deflagrados nos modos 
de dizer, mapeando as modalidades 
discursivas que podem representar a 
forma-sujeito.

Fundamentação teórica
A linha teórica desta pesquisa 

perpassa a Análise do Discurso (AD) 
francesa, ancorando-se especialmente 
na obra de Pêcheux (2015 [1975]) 
Semântica e discurso: uma crítica à 
afirmação do óbvio.

Pêcheux, ampliando esta 
concepção, parte das regularidades 
existentes no discurso para a 
materialidade, considerando a 
produção de sentido e significação. 
Para ele, o lugar social e histórico 
é determinante na produção do 
discurso, na qual se constitui a 
formação ideológica, marcando, 
assim, a posição e a identidade 
enunciativa do sujeito. Diferentemente 
da concepção de Foucault, Pêcheux 

apoia-se nas ideias de Althusser e 
considera essencial a questão da 
ideologia e das lutas de classes para 
o conceito de Formação Discursiva. 
Para Pêcheux (2010, p. 165), 

[...] uma formação discursiva 
existe historicamente no interior 
de determinadas relações 
de classes; pode fornecer 
elementos que se integram em 
novas formações discursivas, 
constituindo-se no interior de 
novas relações ideológicas, 
que colocam em jogo novas 
formações ideológicas.

A partir dos postulados de 
Pêcheux (2010, 2014, 2015), 
discorremos resumidamente sobre 
as três fases dos seus estudos e nos 
baseamos também nos conceitos de 
memória discursiva e de formação 
discursiva para entender como as 
posições assumidas pelos sujeitos 
podem apontar para as diferentes 
modalidades que constituem a forma-
sujeito. Para Pêcheux (2014, p. 147), 
formação discursiva é

[...] aquilo que, numa formação 
ideológica dada, isto é, a partir 
de uma posição dada numa 
conjuntura dada, determinada 
pelo estado da luta de classes, 
determina o que pode e deve ser 
dito (articulado sob a forma de 
uma arenga, de um sermão, de 
um panfleto, de uma exposição, 
de um programa etc.

As relações de sentido que são 
mobilizados pelo saber discursivo 
são afetadas pela memória. No saber 
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discursivo está a memória discursiva. 
Assim, o discurso ganha sentido a 
partir de outros dizeres, de outros 
lugares, constituindo as formações 
discursivas do sujeito num provisório 
lugar histórico. Pêcheux (1999, p. 52) 
pontua que

[...] a memória discursiva seria 
aquilo que, face a um texto que 
surge como acontecimento a ler, 
vem restabelecer os “implícitos” 
(quer dizer, mais tecnicamente, 
os pré-construídos, elementos 
citados e relatados, discursos-
transversos, etc.) de que sua 
leitura necessita: a condição do 
legível em relação ao próprio 
legível.

Os processos de enunciação vão 
sendo constituídos pelo dito, pelo não 
dito, pelo exterior, materializando-se 
no dizer, e, segundo Pêcheux (2010, 
p. 176) estão relacionados a dois 
tipos de esquecimentos. O primeiro 
esquecimento é sobre a origem do 
que dizemos. O dizer não se origina 
do próprio sujeito, mas de ideias já 
existentes que se materializam nele. 
Por isso, é chamado esquecimento 
ideológico (ORLANDI, 2013, p. 35). 
O sujeito não tem consciência de 
sua incompletude, não fala a partir 
do que quer, mas a partir de um pré-
construído na língua e na história. O 
sujeito, assim, não é dono do seu dizer. 
Antes de sua existência, as regras 
sociais já estavam estabelecidas. 

O segundo esquecimento refere-se 
aos enunciados que podem ser ditos 
de diferentes formas, e o sujeito não 

se dá conta disso. Esse esquecimento 
nos leva a acreditar que há uma 
relação direta entre a linguagem 
e o pensamento, mas não é o que 
acontece, é ilusão, o que Orlandi (2013, 
p. 35) chama de ilusão referencial.

A partir dos pressupostos 
fundamentais elencados por Pêcheux 
(2014, p. 199) em Semântica e 
discurso, podemos ressaltar os 
desdobramentos da forma-sujeito os 
quais apontam diferentes modos que 
retratam a “tomada de posição” e a 
relação entre os sujeitos à produção 
do conhecimento, à prática política 
e aos saberes de uma formação 
discursiva (FD).

A primeira tomada de posição 
refere-se a uma plena identificação 
do sujeito do discurso com os saberes 
da FD que o afeta, ou seja, o sujeito 
identifica-se plenamente com a FD 
em que tais saberes estão inseridos. 
Nessa posição, o sujeito reproduz o 
conhecimento (PÊCHEUX, 2014, p. 
199).

A segunda tomada de posição 
sinaliza uma identificação com 
restrições, dúvidas, questionamentos, 
afastamentos e contestações. Trata-
se de uma contra identificação 
com os saberes da FD e sua forma-
sujeito. O sujeito vai ocupando 
diferentes posições e o saber vai se 
transformando. As divergências são 
introduzidas no âmbito de uma FD. 

A terceira tomada de posição 
aponta para a desidentificação do 
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sujeito com a formação discursiva 
em que está inscrito, passando a 
se identificar com outra formação 
discursiva, com outra ideologia 
(PÊCHEUX, 2014, p. 201). 

De forma sucinta, podemos dizer 
que, quando o sujeito está atrelado 
somente a um determinado domínio 
do saber, identificando-se com ele, 
ocorre a reprodução do conhecimento. 
Quando o sujeito passa para outros 
domínios do saber, ele deixa de 
reproduzir o conhecimento e passa 
a se apropriar e a se vincular a outro 
domínio, o que resulta no processo 
de significação. A formalidade do 
conhecimento remete à reprodução 
e a apropriação do conhecimento 
remete à transformação e à reinscrição 
(PÊCHEUX, 2014, p. 199). 

Para Pêcheux (2014 [1975], p. 
158-159), o sujeito é constituído 
pelo esquecimento daquilo que o 
determina. O “sempre-já” sujeito 
esqueceu das determinações que o 
constituem como tal. É nessa relação 
com o sujeito interpelado pelo Sujeito 
Universal e pelo Outro, a partir da 
articulação das noções de “asserção” 
e de “enunciação”, que o sujeito toma 
posição como sujeito-falante.

A linguagem não é neutra, envolve 
práticas discursivas carregadas de 
efeitos de sentido provenientes 
de posições ideológicas15 e polí-
15 A ideologia é um conceito central na Análise do Discurso 
francesa nos anos de 1960 e 1970, a essa teoria foi desenvolvida 
por Althusser e “representa uma relação imaginária 
dos indivíduos com sua existência, que se concretiza 
materialmente em aparelhos e práticas [...] está ligada ao 
inconsciente pelo viés da interpelação dos indivíduos em 

ticas16. “Não há discurso sem sujeito 
e não há sujeito sem ideologia: o 
indivíduo é interpelado em sujeito 
pela ideologia e é assim que a língua 
faz sentido” (PÊCHEUX, 1975 apud 
ORLANDI, 2013, p. 17).

Uma série de estudos do âmbito 
educacional tem como foco as 
diferentes tendências pedagógicas 
e tais estudos nos instigam a pensar 
sobre as implicações discursivas nas 
práticas dos sujeitos educadores.

O contexto educacional é permeado 
por discussões sobre as diferentes 
tendências pedagógicas, o que nos 
provoca a buscar compreender as 
práticas discursivas dos sujeitos 
enunciadores no recorte realizado 
neste trabalho, nos permitindo 
analisar os diferentes efeitos de 
sentido que podem estar alinhados 
a essas tendências, representando, 
dessa forma, as práticas discursivas 
no filme.

O sistema institucional pré-
estruturado que rege os papéis e 
lugares dos sujeitos no contexto 
educacional está intrinsecamente 
ligado ao discurso. Podemos inferir, 
assim, que o padrão ideológico 
define o que é fundamental para 
a apropriação do conhecimento. 
Como o discurso não é neutro, uma 
vez que está embutido nele um jogo 

Sujeitos” (CHARAUDEAU; MAINGUENEAU, 2008, p. 
267). 
16 Por escolhas políticas inscritas em uma prática social, o 
“ato de linguagem está ligado à ação mediante as relações 
de força que os sujeitos mantêm entre si, relações de 
força que constroem simultaneamente o vínculo social” 
(CHARAUDEAU, 2008, p. 16).
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de interesses como manter a ordem 
social já estabelecida, o que resulta 
na reprodução e transmissão do 
conhecimento. Nesse sentido, não 
há por que estabelecer o diálogo no 
processo de ensino-aprendizagem, 
pois o saber está na mão do professor, 
que tem o papel de ensinar, e o aluno 
de aprender. Com isso, o discurso 
é homogêneo e o sentido já está 
produzido, como representado na 
figura a seguir.

 

Figura 01: Discursos dos professores

Fonte: Elaborado pela autora.

Metodologia

“Quase sempre, quando falamos 
de filme, não é deles que falamos, 
e sim dos andaimes interpretativos 

que erguemos em volta deles” 

(BERNARDET, 2004, p. 16 apud 
PEREIRA, 2011, 39). 

Diante do exposto nas seções 
anteriores deste artigo, reafirmamos 
que o interesse em compreender 
as práticas discursivas dos sujeitos 
educadores nos levou a selecionar 
uma narrativa fílmica que pudesse, de 
certa forma, representar esse cotidiano 
escolar, permeado de discursos 
diversificados e até contraditórios. 
Assim a escolha do corpus abre 
espaço para problematizar e analisar 
os discursos presentes nas situações 
do cotidiano escolar.  

André Parente explica que, em 
geral, a narrativa cinematográfica é 
“o dispositivo, por excelência, por 
meio do qual o cinema representa, 
literalmente, ou seja, apresenta uma 
segunda vez a realidade”, não sendo 
“a representação ou a relação de 
um acontecimento, mas o próprio 
acontecimento, a aproximação desse 
acontecimento, o lugar em que este é 
chamado a se reproduzir” (PARENTE 
apud PEREIRA, 2011, p. 39). Ainda nas 
palavras deste autor,

[...] para que a narrativa seja 
comunicada é preciso que o 
destinatário leia ou escute os 
enunciados ou veja as imagens 
de tal modo que ele possa se 
instalar no sentido (=movimento 
do pensamento), pelo qual e no 
qual o mundo “representado” 
assim como os enunciados e as 
imagens materializadas foram 
criados. (...) nesse sentido 
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contrariamente as análise dos 
técnicos dão a entender nem 
toda frase de narrativa supõe 
um narrador (PARENTE, 2005, p. 
260 apud PEREIRA, 2011, p.41)

Sendo assim, essa perspectiva de 
narrativa remete a 

uma forma de representação 
da vida, do mundo, ou do quer 
que seja, e tudo isso acontece 
em forma de significação, por 
meio de uma síntese dos fatos 
(...) o enunciável é a condição 
de direito que explica como 
o acontecimento constitui 
a narrativa, e a narrativa, a 
realidade (PARENTE, 200, p. 35 
apud PEREIRA, 2011, p. 41). 

Este estudo segue um viés 
linguístico-discursivo, mais 
especificamente, a vertente da escola 
francesa. Procuramos estabelecer 
diálogos para a compreensão 
dos mecanismos linguísticos e 
das formações discursivas que 
constituem a situação enunciativa. 
Sua abordagem é qualitativa, ou seja, 
é uma investigação científica que 
está preocupada em compreender o 
comportamento de um determinado 
grupo social. A pesquisa qualitativa 
aprofunda-se no mundo dos 
significados das ações e relações 
humanas, portanto, não se pode 
quantificar. Desse modo, 

Ela trabalha com o universo de 
significados, motivos, aspirações, 
crenças, valores e atitudes, o 
que corresponde a um espaço 
mais profundo das relações e 

processos e dos fenômenos 
que não podem ser reduzidos à 
operacionalização de variáveis 
(MINAYO, 2001, p. 22).

Neste estudo, procuramos entender, 
por meio da análise dos discursos, 
como as formas de linguagem estão 
imbricadas nas interações e relações 
das práticas sociais do espaço 
institucional de ensino. Para isso, 
investigamos o motivo dos diferentes 
posicionamentos tomados pelos 
sujeitos. 

A partir destas considerações, as 
condições de produção ligadas à 
memória discursiva e às formações 
discursivas estão associadas ao dizer, 
pois remetem a um conjunto de 
formulações já feitas e/ou esquecidas. 
A memória discursiva é entendida 
por meio dos interdiscursos, que 
são enunciados produzidos a partir 
de outros dizeres armazenados na 
memória e que, depois, são repetidos 
ou articulados nos discursos de 
diferentes modos. Segundo Pêcheux 
(2010, p. 167), o interdiscurso traz a 
ideia do exterior específico de uma 
determinada formação discursiva, 
associando os sentidos produzidos a 
uma “matriz de sentido”. 

Análise do corpus
A Análise do Discurso considera 

que o uso da linguagem em todas as 
atividades humanas é constituído por 
“linhas de demarcações” discursivas 
estabelecidas pelo interdiscurso, ou 
seja, pelos efeitos do “pré-construído” 
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e da “articulação” (PÊCHEUX, 2014, 
p. 197), imbricados nas condições de 
produção, no interior das formações 
discursivas. Trata-se de pensar a 
relação lógico-linguística sob o efeito 
de dois modos de funcionamento:

Um deles diz respeito, em última 
instância, às modalidades de 
“preenchimento” dos lugares de 
argumentos de um predicado, 
enquanto condições de 
formação do enunciado, e o 
outro incide sobre a articulação 
entre os enunciados, isto é, 
incide, na verdade, sobre a 
passagem à discursividade, 
ao engendramento do “texto” 
(PÊCHEUX, 2014, p. 113).

Esses duas dimensões remetem ao 
“funcionamento das representações 
e do ‘pensamento’ nos processos 
discursivos [...] da relação do sujeito 
com aquilo que o representa, [...] uma 
teoria da identificação e da eficácia 
material do imaginário” (PÊCHEUX, 
2014, p. 115). Nessa perspectiva, os 
domínios de pensamentos estão 
associados ao mecanismo de encaixe/
articulação, por meio dos quais 
ocorre também a produção histórica 
dos conhecimentos científicos e da 
prática política (PÊCHEUX, 2014, p. 
145). 

Nesse contexto, o sujeito do discurso 
se posiciona a partir da interpelação 
ideológica e do sentido representado 
pelo interdiscurso, evidenciando a 
modalidade discursiva em que se 
inscreve. O sujeito não é dono do 
seu dizer. Seu dizer está atrelado 

às dimensões sociais, históricas e 
ideológicas, bem como às formações 
discursivas. Além disso, encontram-
se as representações imaginárias e 
identitárias dele constituídas nesse 
processo, como mostra a figura a 
seguir.

Figura 2: Sujeito do discurso – 
Assujeitamento 

Fonte: Elaborado pela autora.

O sujeito é interpelado por essas 
dimensões a partir das quais seu 
discurso se constitui, demarcando 
o fio discursivo que direciona o 
efeito de sentido do seu dizer. Nessa 
perspectiva, nosso viés analítico segue 
uma linha de estudo que observará as 
regularidades e as proposições das 
cenas de enunciação, considerando as 
condições de produção das formações 
discursivas, as representações sociais 
e os usos linguísticos que poderão 
indiciar a posição dos enunciadores.
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O fragmento selecionado para 
análise retrata uma conversa entre o 
professor substituto e o diretor sobre 
o aluno que está com dificuldades 
na alfabetização. O professor, 
incomodado com a situação do aluno 
que está prestes a ser excluído da 
escola, resolve intervir e argumenta, 
apresentando uma proposta 
pedagógica diversificada para que ele 
venha a se desenvolver.

Os discursos desses sujeitos 
educadores fazem emergir diferentes 
posicionamentos, ocorrendo um 
embate discursivo que remete à 
memória e às formações discursivas 
desses sujeitos.

Conversa entre o professor e o 
diretor

DR: Já sei... os outros professores 
também reclamaram... não acho 
que ele vai durar o ano todo 

PN : Não, senhor... ele é um 
garoto brilhante... apenas tem um 
problema com a leitura e a escrita... 
você deve ter ouvido falar de 
dislexia 

DR: Sim... você facilitou minha 
vida... estava me perguntando 
o que diria para seu pai... ele foi  
indicado por um conhecido... bom... 
bom... então uma escola especial... 
é o seu lugar...

PN: Não, senhor... ele é uma 
criança com inteligência acima da 
média... ele tem todo o direito de 
estar numa escola normal... tudo 
que ele precisa é de nossa ajuda... 

e, no mundo, todas as criança, não 
importa o problema que tenham... 
estudam juntas... na verdade, até 
meus alunos do Tulipa têm o direito 
de estar em qualquer escola... 
estou apenas repetindo o que diz a 
lei de nosso país... a lei “Educação 
para todos”... lhes dá esse direito... 
o problema é que poucas escolas a 
seguem...

Legenda: DR: Diretor; PN: professor 
Nimkubh.

Nesse evento discursivo, podemos 
observar como os discursos dos 
sujeitos enunciadores assumem 
diferentes pontos de vistas a respeito 
do mesmo referente (o aluno). É 
possível entender como os efeitos de 
sentidos podem ser determinados, 
de forma explícita e implícita, na 
teia discursiva, apontando para as 
diferentes formações discursivas em 
que os sujeitos estão alinhados.

Podemos inferir que, quando 
o diretor responde “já sei”, há um 
sentido implícito que remete ao que já 
se sabe sobre o aluno, demonstrando 
que ele achava que, como os outros 
professores, o professor substituto 
também iria reclamar do aluno 
Ishaan. Podemos perceber que, ao 
dizer “não acho que ele vai durar o 
ano todo”, o diretor concorda com 
os outros professores, ou seja, há um 
posicionamento discursivo negativo 
sobre a possibilidade de o aluno 
Ishaan continuar na escola. 

Note-se que o diretor e os outros 
professores que reclamaram estão 
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filiados a uma memória discursiva que 
segue o mesmo fio de discurso, isto é, 
eles estão atrelados a uma formação 
discursiva de tendência liberal. Esses 
enunciados fornecem elementos 
que direcionam para um mesmo 
sentido, nesse caso, um discurso pré-
construído, no qual um aluno, que 
não possui habilidades com a leitura 
e a escrita, não está apto a continuar 
naquela instituição.

Compreendemos que essa 
concepção está vinculada a uma 
ideologia dominante, ancorada 
no sujeito pelo esquecimento nº 1 
(PÊCHEUX, 2014, p. 162), do já aí 
existente, sendo, assim, interpelado 
pela normatização do ensino, que 
desconsidera outras possibilidades de 
sentido para a formação do aluno. O 
discurso, nesse caso, é homogêneo e 
estático.

O diretor é interpelado pelo 
discurso institucional e pelo 
sistema educacional, que definem 
os conteúdos programáticos, 
normatizando a estrutura discursiva 
da escola. Assim, revelam-se as 
marcas de um posicionamento 
correspondente à tendência 
pedagógica tradicional. Podemos 
observar esse posicionamento 
considerando o dito e, também, o 
não dito. Percebemos, nesse ponto, 
que o fio discursivo do diretor alinha-
se a uma norma institucional que 
determina um nível de igualdade para 
todos os alunos, desconsiderando 
a diversidade, ou seja, as diferentes 

habilidades no processo educacional, 
e estabelecendo parâmetros iguais 
para condições desiguais. Os efeitos 
de sentido presentes nos enunciados 
do diretor se configuram na prática da 
forma-sujeito, pelo desdobramento 
do sujeito da enunciação, que se 
alinha ao sujeito universal, isto é, o 
diretor identifica-se e posiciona-se 
pelo assujeitamento livre e cego à 
determinação estabelecida. Assim, 
é ele orientado por uma formação 
discursiva determinada pelo discurso 
pré-construído, ou seja, por uma teoria 
que impõe a estrutura sem possibilitar 
outros sentidos, por uma prática 
discursiva simbólica já estabelecida. 

De outra forma, podemos perceber 
uma posição antagônica no discurso 
do professor novato ao dizer que 
o aluno “é um garoto brilhante” e 
que “apenas tem um problema com 
a leitura e a escrita”. O advérbio 
“apenas” deixa subentendido, pelo 
não dito, que a leitura e a escrita 
não são pré-requisitos únicos para o 
desenvolvimento escolar do aluno. 
Emerge aí uma noção do processo 
educativo que compreende o aluno 
integralmente, ou seja, que considera 
importante para o desenvolvimento 
do aluno outras habilidades além da 
leitura e da escrita. Materializa-se, 
então, em seu dizer, uma concepção 
de tendência progressista. 

Assim, podemos reafirmar que o 
discurso do professor apresenta um 
efeito de sentido diferente do discurso 
produzido pelo diretor. Aderindo a 
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uma tendência pedagógica diferente 
da do diretor, o professor articula, 
em seus enunciados, outros efeitos, 
desestabilizando a lógica dos 
sentidos cristalizados, questionando 
e buscando uma abertura para a 
linguagem heterogênea. Dessa forma, 
o professor não se vincula ao sentido 
do discurso pré-construído e não se 
filia à formação discursiva do sujeito 
universal. Ele aproveita a produção 
do conhecimento científico sobre os 
estudos acerca da inclusão e atua 
pela prática política, contrariando 
a estrutura imposta pelo sistema. 
Segundo Pêcheux (2014, p. 201), o 
sujeito do discurso aqui citado, o 
professor substituto, integra os dois 
efeitos de sentido – o das ciências e 
o da prática política do proletariado 
–, colocando-se como sujeito da 
enunciação.

Assim, a prática discursiva do 
sujeito universal e do o sujeito da 
enunciação vão produzir diferentes 
efeitos de sentido revelando 
diferentes modalidades discursivas: o 
da identificação, contra-identificação 
e da desidentificação; uma reproduz, 
outra rejeita e a outra integra o 
conhecimento das ciências e da 
prática política. 

Nesse sentido, esta pesquisa 
aprofunda ainda mais este estudo 
analisando como as condições de 
produção de uma formação discursiva 
representada numa prática discursiva 
podem apontar para efeitos sentidos 
distintos, variando conforme a posição 
discursiva do falante. 

Considerações finais
A Análise do Discurso possibilita a 

compreensão sobre como a linguagem 
está associada à constituição do 
sujeito. Entendemos que o sujeito está 
submetido à dimensão da linguagem 
ao ser interpelado pelas condições 
de produção do seu discurso, 
considerando os aspectos sociais, 
históricos e ideológicos. Assim, ele 
deixa de ser um sujeito empírico e passa 
a ser constituído discursivamente 
pelo assujeitamento das formações 
discursivas e ideológicas. 

No processo interacional e 
dialógico, os sujeitos reelaboram 
seus modos de dizer, construindo 
objetos de discurso e possibilidades 
de sentido. Assim, por meio do 
discurso, podemos compreender 
a relação linguagem/pensamento/
mundo, considerando as condições 
de produção no sentido do contexto 
imediato, e a própria enunciação 
no sentido do contexto sócio-
histórico. Então, compreendendo 
as regularidades materializadas nos 
dizeres dos sujeitos nas cenas do 
filme, podemos depreender os efeitos 
de sentidos produzidos, que estão 
vinculados ao lugar social e histórico 
da constituição do discurso. 

O sujeito se inscreve em diferentes 
formações discursivas e, ao aderir 
ao pré-construído, se identifica 
plenamente com o sujeito universal. 
Ao questionar o que já está posto, ele 
passa a se vincular a outras formações 
ideológicas, colocando-se, assim, 
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como sujeito da enunciação, ou seja, 
a partir desses dois efeitos, o pré-
construído e as articulações, os sujeitos 
são interpelados, caracterizando a 
forma-sujeito. Desse modo, o efeito 
de sentido atravessa essas condições 
de produção do discurso, trazendo 
implicações para as tomadas de 
posição do sujeito-falante. 

Nessa perspectiva, compreendemos 
que esse efeito da forma-sujeito, 
tal qual nos diz Pêcheux (2014, 
p. 194), acarreta a oposição entre 
uma “linguagem ideológica” e 
uma “linguagem científica”, sendo 
representadas e demarcadas nas 
práticas discursivas. Temos, portanto, 
desdobramentos entre o sujeito 
universal e o sujeito da enunciação, 
direcionando as posições discursivas 
dos sujeitos, que vão assumir 
diferentes modalidades discursivas.

Deflagramos na materialidade dos 
discursos dos sujeitos educadores 
das cenas do corpus analisado 

posicionamentos distintos. Enquanto 
uns se identificam com os padrões 
já cristalizados, direcionando 
suas posturas e dizeres, o outro, 
sujeito educador, questiona o que 
já está posto, apropriando-se dos 
conhecimentos científicos e da prática 
política para se constituir como sujeito 
da enunciação. 

Podemos, dessa forma, depreender 
que os desdobramentos das 
modalidades estão vinculados às 
formações discursivas e ideológicas, o 
que nos ajuda a demarcar as posições 
discursivas e a deflagrar as práticas 
alinhadas à determinada tendência 
pedagógica, revelando a construção 
das imagens dos sujeitos educadores. 

Consideramos que a temática 
abordada nesta pesquisa é 
relevante para analisar e estudar o 
funcionamento da linguagem, e nos 
instiga a aprofundar o entendimento 
das interações discursivas na instância 
educacional.
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OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: PRODUÇÃO DE 
TEXTO E RETÓRICA NO ENSINO FUNDAMENTAL I

Leandro de Amaro RODRIGUES (UNIFRAN)
Maria Flávia Figueiredo (UNIFRAN)

Resumo
Esta pesquisa tem por objetivo, por meio de análise qualitativa e comparativa, 

observar de que maneira os alunos de 4º do Ensino Fundamental se apropriam 
de conceitos retóricos (orador, auditório, discurso, valores do auditório, ethos, 
pathos e logos) para melhorarem a produção de textos argumentativos, no caso 
específico, de cartazes. Para tal, partiremos dos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentáveis (ODS), porém, devido à abrangência dos ODS e considerando o 
contexto social em que os alunos se inserem, foi feito um recorte escolhendo, 
assim, a meta 12.5 – “Reduzir substancialmente a geração de resíduos por meio 
da prevenção, redução, reciclagem e reuso” – vinculada ao ODS de número 
12 – “Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis” – por se 
aproximarem dos conteúdos a serem trabalhados na escola. 

Palavras-chave: ODS; ONU; Retórica; produção de textos, cartazes

Abstract
This study is by objective, by means of qualitative and comparative analysis,  

to observe in what way the students of 4th of Elementary School will appropriate 
rhetorical concepts (orator, auditory, discourse, values of auditory, ethos, pathos 
and logos) to improve a production of argumentative texts, in this specific case, 
of posters. For this, we will start two Sustainable Development Goals (SDG). 
However, due to the SDG and considering the social context in which the 
students are inserted, a cut was made choosing, as well the goal 12.5 - “ By 2030, 
substantially reduce waste generation through prevention, reduction, recycling 
and reuse “- linked to SDG of number 12 -” Ensure sustainable consumption and 
production patterns “- by approaching the contents to be worked in school.

Keywords: SDG; UN; Rhetoric; production texts; posters
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Introdução
Neste trabalho, inseriremos a 

Retórica na sala de aula como recurso 
para melhorar as produções de textos 
dos alunos na esfera argumentativa. O 
público escolhido para esta pesquisa 
são alunos de 4º ano da EM José 
Augusto Gama de Souza, de Nova 
Luzitânia, SP.

No que concerne à Retórica, 
serão trabalhados os conceitos de 
orador, auditório, discurso, ethos, 
pathos, logos e valores do auditório. 
Tais conceitos serão aplicados na 
produção de cartazes com os alunos 
da série mencionada. O gênero 
escolhido foi o cartaz por ser da esfera 
argumentativa e por estar previsto no 
plano de ensino de ambas escolas 
em consonância com os Parâmetros 
Curriculares Nacionais (PCNs).

O objetivo da pesquisa é melhorar as 
produções de textos argumentativos 
por meio dos conceitos retóricos 
já elencados. Para isso, partiremos 
dos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (OBS), tema atual e de 
relevância para verificar como os 
alunos se apropriam de tais conceitos, 
levando-os em consideração no 
momento da produção do cartaz.

Fundamentação teórica
Aristóteles define a Retórica como 

“a arte de achar os meios de persuasão 
que cada caso comporta”, para ele não 
basta apenas ter um “bom advogado 
que prometa a vitória a qualquer custo, 
mas aquele que abre para a sua causa 
todas as possibilidades de vitória”. 

(REBOUL, 2004, p. 24). Como um dos 
argumentos para provar a utilidade 
da retórica, Aristóteles discorre que 
é necessário ser “capaz de defender 
tão bem o contra quanto o pró, claro 
que não para torná-los equivalentes – 
como pretendiam os sofistas –, mas 
para compreender o mecanismo da 
argumentação adversária e assim a 
refutar” (REBOUL, 2004. p. 25). Para 
Reboul (2004, p. 27), a Retórica é

a arte de defender-se 
argumentando em situações 
nas quais a demonstração não é 
possível, o que a obriga a passar 
por ‘noções comuns’, que não 
são opiniões vulgares, mas aquilo 
que cada um pode encontrar por 
seu bom senso, em domínios nos 
quais nada seria menos científico 
do que exigir repostas científicas.

Aristóteles (2015, p. 63) afirma 
que há três provas de persuasão: 
a primeira é o caráter do orador, a 
segunda, é a disposição daqueles 
que serão os ouvintes e a terceira é 
o próprio discurso.  Estas três provas, 
são chamadas de orador, auditório e 
discurso, respectivamente.

Segundo Reboul (2004), há três 
instâncias ligadas a essas provas: 
ethos, ligado ao caráter do orador, 
à imagem que ele passa para o 
auditório; pathos, relacionado ao 
auditório, nele se encontra as paixões, 
emoções que devem ser despertadas 
pelo orador e o logos ligado ao próprio 
discurso, consistindo na organização 
e disposição dos argumentos. Platin 
(2008, p. 111) complementa afirmando 
o seguinte:
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A retórica distingue três meios 
de “provar” pela fala, isto é, de 
validar uma opinião aos olhos 
de um auditório concreto: o 
logos (provas proposicionais), o 
ethos e o pathos (“provas” não 
proposicionais); nos dois últimos 
casos, “prova” é tomada no 
sentido de “meio de persuasão”.

Figueiredo e Ferreira (2016b, p. 58) 
tomam o “logos como o discurso em si, 
o pathos como o poder do orador de, 
por meio de seu discurso, despertar 
emoções no seu auditório, e o ethos 
como a imagem, verdadeira ou não, 
que o orador constrói de si no intuito 
de persuadir seu auditório” como 
veremos, de forma mais aprofundada, 
a seguir.

Ethos
Em toda argumentação, temos um 

orador que se dirige a um auditório 
por meio de um discurso a fim 
de persuadi-lo. Mas não é a mera 
presença dessas três instâncias que 
garante a persuasão, é preciso que 
se trabalhe com essas provas para 
que se atinja o objetivo proposto 
da argumentação. Segundo Reboul 
(2004, p. 47), Aristóteles define esses 
três tipos de provas como argumentos 
ethos (orador), pathos (auditório) e 
logos (discurso), e acrescenta ainda 
que os dois primeiros estão ligados 
diretamente a ordem afetiva e o 
último ao que é racional.

Reboul (2004, p. 48) afirma que 
ethos é o caráter que o orador assume 
para angariar o auditório. Meyer (2007, 

p. 34) acrescenta que é “a imagem de 
si, o caráter, a personalidade, os traços 
de comportamento, a escolha de vida 
e dos fins” (origem da palavra ética). 
Ainda, o mesmo autor aprofunda esse 
estudo, conceituando que

éthos é uma excelência que não 
tem objeto próprio, mas se liga à 
pessoa, à imagem que o orador 
passa de si mesmo, e que o torna 
exemplar aos olhos do auditório, 
que então se dispõe a ouvi-lo e 
a segui-lo. As virtudes morais, 
a boa conduta, a confiança 
que tanto umas quanto outras 
suscitam conferem ao orador 
uma autoridade. O éthos é o 
orador como princípio (e também 
argumento) de autoridade. A 
ética do orador é seu “saber 
específico” de homem, e esse 
humanismo é a sua moralidade, 
que constitui fonte de autoridade. 
Evidentemente, liga-se ao que 
ele é e ao que ele representa. 
(MEYER, 2007, p. 34-35)

Assim, podemos concluir que o 
ethos está ligado diretamente ao 
caráter que o orador assume diante 
do auditório para inspirar confiança, 
credibilidade no intuito de ganhá-los 
para uma causa. Porém, é importante 
ressaltar que o ethos nem sempre 
corresponde a uma imagem real, o 
orador pode usar uma imagem criada 
de si para atingir seu objetivo.

Pathos
Essa prova retórica, segundo 

Reboul (2004, p. 48), se caracteriza 
pelo conjunto de emoções, paixões 
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e sentimentos que o orador deve 
mobilizar no auditório por meio do 
discurso. É também, de acordo com 
Ferreira (2015, p. 103), um argumento 
de ordem psicológica que está 
vinculado diretamente à afetividade, 
sendo uma instância do auditório, 
remetendo ao conjunto de emoções, 
paixões, sentimentos que o orador 
desperta no seu público alvo. Nesse 
sentido, o mesmo autor ressalta o 
poder que as paixões têm: 

As paixões humanas, sabemos, 
funcionam tanto para unir 
quanto para separar as pessoas. 
Se o amor une, o ciúme separa. 
Se a dor congrega, se o respeito 
consolida amizades, a inveja e 
a imprudência separam. Como 
nem todos reagem da mesma 
forma às mesmas paixões, o 
estudo da identidade do auditório 
é fundamental em retórica. 
(FERREIRA, 2015, p. 103)

Sobre as paixões, Meyer (2000, p. 
XXXII) afirma que o pathos constitui 
a voz da contingência, da qualidade 
que irá se atribuir ao sujeito, porém 
ele não a possui por natureza. É 
uma simples qualidade que constitui 
um sinal de assimetria que está na 
proposição. É lugar de uma diferença 
que deve ser superada na identidade 
do sujeito.

Em sua obra, Retórica das paixões, 
Aristóteles (2000) apresenta catorze 
paixões que podem ser despertadas no 
auditório. Figueiredo e Duarte (2013), 
baseado nessa obra, enumeram-nas 
da seguinte forma: 1) A cólera; 2) A 

calma; 3) O amor; 4) O ódio; 5) A 
segurança; 6) O temor; 7) A vergonha; 
8) A imprudência; 9) O favor; 10) A 
compaixão; 11) A indignação; 12) A 
inveja; 13) A emulação; 14) O desprezo.

O orador deve considerar essas 
paixões ao se relacionar com o 
auditório, pois, além de exprimirem 
o aspecto subjetivo de um problema, 
também correspondem em aos 
valores da subjetividade implicada. 
(MEYER, 2007, p. 39)

Logos
É caracterizado, na argumentação, 

pelo próprio discurso (REBOUL, 
2004, p. 49). Segundo Ferreira (2010, 
p. 78), todo discurso é construído 
em torno de um tema que gera 
problemas e, consequentemente, se 
levanta questões sobre ele. O logos é 
responsável pelo discurso persuasivo 
com o intuito de demonstrar aquilo 
que parece ou não ser verdade.

O logos é centrado nas provas 
lógicas que utilizam raciocínios como 
meio de persuadir. Para Ferreira, 
(2015, p. 79), Aristóteles classifica 
esses raciocínios em dedutivos 
(entimemas) e indutivos (exemplos). 
Essas provas servem para sustentar 
a argumentação e o orador se vale 
delas por meio de provas extrínsecas 
e intrínsecas.

Reboul (2004, p. 49), demonstra 
que as provas extrínsecas são aquelas 
que já existem antes da argumentação 
como leis, testemunhas, confissões; 
as provas intrínsecas são as que são 
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inventadas pelo orador e estão, por 
sua vez, relacionadas diretamente a 
capacidade, talento e maneira como 
o orador as disporá no discurso.

Assim, o logos é usado como parte 
do processo argumentativo para, 
por meio de provas extrínsecas e/ou 
intrínsecas, persuadir o auditório. 

Relação entre orador e auditório
Perelman e Olbrechts-Tyteca (2014) 

tratam das relações que auditório e 
orador devem possuir para estabelecer 
uma argumentação bem-sucedida e 
destacam, entre elas, a importância de 
se conhecer bem os valores auditório 
para quem vai argumentar. Discorre 
também, em boa parte de sua obra, 
sobre as técnicas argumentativas que 
permeiam o discurso. Tais técnicas 
são divididas em argumento quase-
lógicos, argumentos baseados na 
estrutura do real e argumentos que 
fundamentam a estrutura do real.

Os mesmos autores afirmam que o 
“importante, na argumentação, não é 
saber o que o próprio orador considera 
verdadeiro ou probatório, mas qual 
é o parecer daqueles a quem ela se 
dirige” (PERELMAN; OLBRECHTS-
TYTECA, 2014, p. 26).

Ainda sobre os valores do auditório, 
esses autores, deixam claro o seu 
papel no processo argumentativo:

Estar de acordo acerca de um 
valor é admitir que um objeto, 
um ser ou um ideal deve exercer 
sobre a ação e as disposições à 
ação uma influência determinada, 

que se pode alegar numa 
argumentação, sem se considerar, 
porém, que esse ponto de vista se 
impõe a todos. A existência dos 
valores, como objetos de acordo 
que possibilitam uma comunhão 
sobre modos particulares de 
agir, é vinculada à ideia de 
multiplicidade dos grupos. 
(PERELMAN; OLBRECHTS-
TYTECA, 2014, p. 84)

É corrente um orador persuadir 
um auditório que seja 
heterogêneo, que possuem 
pessoas com caráter, vínculos 
ou funções diferentes. Para 
conquistá-los, ele deverá se valer 
de argumentos múltiplos para 
atingir os diversos elementos 
que compõe seu auditório. 
Isso, nada mais é, do que a 
arte de considerar o auditório 
heterogêneo. (PERELMAN; 
OLBRECHTS-TYTECA, 2014, p. 
24).

Embora na pesquisa não 
foram trabalhadas as técnicas 
argumentativas com os alunos, 
foi possível perceber que, mesmo 
inconsciente, os alunos usam essas 
técnicas. As técnicas argumentativas 
apareceram como complemento na 
análise.

Retórica da imagem
No que tange à retórica da 

imagem, Barthes (1982) afirma que 
a imagem possui três mensagens: 
uma linguística (texto verbal), 
uma imagem icônica decodificada 
(imagem) e uma imagem icônica não-
decodificada (possíveis significados 



89

S
E

LI
N

FR
A

N
LI

N
G

U
ÍS

T
IC

A
 D

A
 U

N
IF

R
A

N
V

II 
S

E
M

IN
Á

R
IO

 D
E

 P
E

S
Q

U
IS

A
 E

M

da imagem). O autor estabelece uma 
retórica da imagem em que esses 
elementos estão em consonância e se 
complementam a fim de construirem 
um sentido único capaz de gerar 
persuasão. Ainda afirma que a 
principal característica da retórica da 
imagem está na imagem icônica não-
decodificada, ou, como ele nomeia, de 
conotadores. Almeida Junior e Nojima 
(2010) trazem a retórica em uma 
perspectiva do design gráfico. Suas 
contribuições para esta pesquisa se 
estabelece em tratar da diagramação 
de capas de revista. 

Meggs (1989, p. 31) afirma que 
nossa língua é nosso principal meio de 
comunicação e que a gramática dela 
e a retórica são os modelos primários 
para outras formas de comunicação, 
incluindo as artes e textos sincréticos 
que combinam imagens e texto verbal: 
filme, vídeo, computação gráfica e 
design gráfico.

Para Ehses (2004, p. 165), a retórica 
é voltada à organização funcional 
do discurso, uma vez que “operada 
com base em modos lógicos e 
estéticos para afetar a interação de 
forma racional e emocional”17. Além 
disso, este autor acrescenta faz 
considerações sobre a relação que se 
dá entre o design e a Retórica: 

O design, como disciplina voltada 
para a comunicação, é regido e 
deve se prestar às motivações 
pragmáticas e às considerações 

17 “It operates on the basis of logical and esthetic modes to 
affect interaction in both a rational and emotional way” 
(EHSES, 2004, p. 165).

funcionais. Sendo o espírito da 
retórica também pragmático, dá 
também ao design uma dimensão 
retórica18 (EHSES, 2004, p. 165).

Embora a teoria proposta seja 
diretamente para estudos de 
publicidade profissional, aqui nos 
atentaremos a como ela pode 
contribuir para organização espacial 
dos cartazes dos alunos.

Metodologia de pesquisa
Como metodologia, adotamos 

os seguintes passos: leitura da base 
teórica para sustentar as análises 
do corpus; seleção da população 
da pesquisa que foi uma série de 4º 
ano; trabalho por meio de sequência 
didática sobre os ODS para que os 
alunos tomassem conhecimento 
sobre o assunto e orientação e 
produção de cartazes (inicial e final) 
com adequação dos termos retóricos 
para o vocabulário dos alunos.

Adotando como base a metodologia 
dedutiva, as análises foram feitas por 
princípios qualitativos e comparativos 
a fim de observar de como os alunos 
se apropriam dos conceitos retóricos 
trabalhados. 

Análise piloto
Nesta análise, consideraremos 

apenas a produção inicial (um cartaz) 
e final (dois cartazes) de um aluno do 
4º ano. Com intuito de garantir o sigilo 
18 “Design, as a communication-oriented discipline, is 
governed by and must pay attention to pragmatic motivations 
and functional considerations. Inasmuch as the spirit of 
rhetoric is also pragmatic, this situation gives design a 
rhetorical dimension” (EHSES, 2004, p. 165).
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e integridade do aluno, o mesmo será 
denominado aluno A.

Sendo assim, o aluno A apresentou 
como resultado, em sua produção 

inicial, o seguinte cartaz, reproduzido 
na Figura 1 a seguir.

Figura 1: Produção inicial do aluno A
Fonte: Material coletado na pesquisa de mestrado do autor.

Este cartaz foi produzido com lápis 
de cor, com margem superior na cor 
verde, a inferior na cor marrom, a 
direita na cor azul e a esquerda na 
cor vermelha. A cor verde em toda 
parte inferior do cartaz representa 
o chão coberto de grama, no canto 
esquerdo inferior se encontra uma 
espécie de flor com três botões 
vermelhos, ao seu lado há três latões 
de lixo representados na cor azul, 
amarelo e verde, com os dizeres em 
suas tampas, respectivamente, vidro, 
papel e vidro. No centro do cartaz, 
encontra-se uma menina de cabelos 
loiros desenhada com um esquema 
corporal primitivo. Em uma de suas 

mãos se encontra uma espécie de 
recipiente assemelhando-se a uma 
garrafa pet de líquido escuro com 
rótulo vermelho que aparentemente 
remete a uma garrafa de coca cola, na 
outra mão se encontra uma espécie 
de saco preto, ao lado de seus pés 
encontra-se também um saco preto, 
tendo ambos a aparência de sacos de 
lixo. 

Ao lado da imagem da menina, há o 
desenho de uma casa com o telhado 
vermelho, a parede da frente azul, a 
porta na cor marrom no centro da 
parede, e, do lado direito da porta, 
há uma janela redonda dividida em 
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quatro partes com contorno de preto 
e fundo preenchido de amarelo escuro. 
Do lado esquerdo da porta há uma 
janela retangular também dividida em 
quatro partes, com contorno preto e 
fundo preenchido de amarelo claro. O 
tamanho da casa e o da menina tem 
a mesma proporção. Acima desse 
cenário, encontram-se riscos pretos 
curvilíneos que simbolizam pássaros, 
duas nuvens e um círculo amarelo 
no centro representando o sol. Na 
parte superior da folha, encontra-se 
o texto verbal VAMOS APRENDER A 
RECICLAR, REDUZIR E REUTILIZAR 
escrito em caixa alta, sendo cada letra 
com uma cor diferente.

Em uma análise primária, o tema do 
cartaz aborda o problema da produção 
de resíduos ligado à meta 12.5 do ODS 
12. O aluno A usa tanto o discurso 
verbal como a imagem para construir o 
significado do cartaz. Há uma relação 
entre texto verbal e o desenho criado, 

porém o cartaz também não projeta um 
público definido, sendo assim, como 
afirma Perelman e Olbrecths-Tyteca 
(2014), destina-se a um auditório 
universal. Sua mensagem verbal paira 
no senso comum, relembrando os mais 
variados cartazes que encontramos no 
nosso cotidiano a respeito da geração 
de resíduos e cuidados com lixo. 
Dessa forma, o cartaz não apresenta 
traços fortes de persuasão. Quem lê 
sabe do que se trata, mas não mobiliza 
mudança de atitude. A paixão que pode 
ser despertada no auditório é a calma, 
pois o desenho com a ambientação de 
uma casa, com pássaros voando em 
um dia ensolarado, a expressão facial 
da criança e as cores claras usadas 
pelo aluno A contribuem para essa 
sensação.

Como produção final, após o estudo 
dos conceitos retóricos, o aluno A 
produziu os cartazes reproduzidos na 
Figura 2 e na Figura 3 a seguir.

Figura 2: Produção de final do aluno A destinado a mãe 
Fonte: Material coletado na pesquisa de mestrado do autor.
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Na Figura 2 podemos observar que 
há um desenho central ocupando 
quase todo o cartaz que lembra o 
formato de um livro aberto contendo 
um detalhe em cima e em baixo 
na cor vermelha que nos remete a 
uma espécie de marca-página. Na 
suposta página do livro, à esquerda, 
encontram-se escritos em caixa alta, 
os textos verbais EM 2014 O BRASIL 
INTEIRO SOFREU COM A FALTA 
D’ÁGUA na cor vermelha; embaixo, 
em azul, vem inserido a pergunta 
VOCÊ QUER ISSO DE NOVO? e, 
subsequente, novamente na cor 
vermelha, os dizeres ECONOMIZAR É 
ESSENCIAL. Na página da direita se 
encontra um desenho que aparenta 
ser um esboço de um pedaço de 
terra, ou mesmo um país, contornado 

de marrom e pintado de bege com 
manchas de azul simbolizando a água.

Na Figura 3 há a reprodução de 
um navegador da internet com duas 
abas abertas, sendo uma em uma 
rede social que configura a aba em 
destaque e a outra de um site de filmes 
e séries on-line. No canto superior 
direito, encontra-se o nome da rede 
social FACEBOOK escrito de caneta 
hidrocor azul escuro dentro de um 
retângulo pintado de azul claro, logo 
abaixo se encontra um quadrado com 
um círculo pintado de azul escuro e 
ao lado o nome BENE. 

Abaixo desse escrito, encontram-
se linhas de caneta hidrocor preta, 
simbolizando outras informações da 
página da rede social. No canto direito 
superior, encontra-se um traço e um 

 

Figura 3: Produção final do aluno A destinado ao pai

Fonte: Material coletado na pesquisa de mestrado do autor.
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quadrado, simbolizando os ícones de 
minimizar e maximizar do navegador 
de internet. Ainda na parte superior 
do lado direito mais ao centro, 
dentro de uma tarja contornada 
de caneta hidrocor azul e pintada 
de lápis azul claro, há também um 
desenho de caneta hidrocor na cor 
azul, assemelhando-se a um cadeado 
e, ao seu lado, três traços curtos um 
embaixo do outro. A junção desses 
dois símbolos representa o ícone 
de configuração de privacidade da 
rede social. Ao lado, encontra-se 
novamente escrito o nome BENE, de 
caneta hidrocor preta, e, ao seu lado 
esquerdo, um quadrado pintado de 
vermelho com um círculo preto no 
centro, representando a foto de perfil 
de quem está conectado. Na área 
direita do cartaz, encontra-se uma 
lista com nome de pessoas escritas em 
caneta preta, ao lado direito de cada 
nome está um quadrado feito de lápis 
com um círculo dentro representando 
as fotos de perfis que estão na rede 
de amigos; ao lado esquerdo de cada 
nome, há um ponto verde escuro 
simbolizando os amigos que estão 
on-line no momento. 

No centro da folha, na parte 
superior, há um quadrado desenhado 
o lápis com centro preenchido na cor 
verde, representando a foto de um 
dos contatos da rede social; ao lado, 
há escrito também a lápis o nome 
FABIOLA; abaixo do nome se encontra, 
dentro de um retângulo, o seguinte 
texto, em caixa alta, escrito de preto, 
GENTE HOJE VOCÊS ASSISTIRAM 

O JORNAL OS BUEIROS DE CAJATI 
ENTUPIRAM COM GARRAFAS PETS E 
UMA CHUVA FORTE ALAGOU TODA 
A CIDADE. POR ISSO EU RECICLO. 
Embaixo há as palavras CURTIR e 
COMENTAR escritas em azul. Abaixo 
desse escrito, em um retângulo 
feito a lápis, existe um quadrado 
com um círculo pintado em roxo, 
representando a foto de um perfil da 
rede social com o nome LARISSA M.; na 
frente há dois desenhos que parecem 
ser emojis e o texto VOU COMEÇAR A 
RECICLAR TAMBÉM. Mais abaixo, um 
pouco espaçado, encontra-se o texto 
BOM DIA GENTE LINDA!!!, em caixa 
alta. No canto inferior direito há um 
retângulo desenhado a lápis com o 
texto BUSCAR.

Analisando os cartazes das Figuras 
2 e 3, podemos observar algumas 
mudanças na construção bem como 
na disposição e organização do cartaz 
no que se refere à argumentação 
quando comparados ao cartaz 
disposto na Figura 1.

Durante a orientação da produção 
dos cartazes das Figuras 2 e 3, o 
primeiro ponto discutido foi que o 
aluno precisava definir quem ele queria 
atingir com sua produção e pensar 
qual era a melhor forma de fazer com 
que essa pessoa pudesse aderir à ideia 
que o cartaz queria expressar, levando 
em consideração valores e emoções 
do auditório. Tal posicionamento do 
aluno vai ao encontro daquilo que 
Perelman e Olbrechts-Tyteca (2014, p. 
27) discorrem sobre a adaptação que 
o orador deve realizar ao auditório, 
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cabendo a ele o “papel principal 
para determinar a qualidade da 
argumentação e o comportamento 
dos oradores”.

O aluno A assume o papel de 
orador nos cartazes das Figuras 2 e 3, 
agora preocupado com seu auditório 
particular. No caso da Figura 2, temos 
a mãe como auditório e, na Figura 3, 
o pai. Assim, ao pensar na estratégia 
de construção do cartaz, o aluno 
em questão levou em consideração 
os valores dos pais. A relação entre 
orador e auditório se estabelece pelo 
ethos que a aluno A tinha que assumir 
para angariar a adesão do auditório 
por meio das paixões despertadas 
(pathos). No caso dos cartazes das 
Figuras 2 e 3, o ethos é bem-sucedido 
pelo fato de o orador ser filho dos seus 
auditórios. Isso por si só já garante 
a adesão do auditório e instaura a 
credibilidade do orador. A paixão 
principal despertada no orador é o 
amor, caracterizada por Aristóteles 
(2000, p. 27) pela familiaridade e o 
parentesco.

Na construção do discurso, na Figura 
2, foi levado em consideração pelo 
aluno A os valores que o seu auditório 
possui. Aqui, especificamente, o 
auditório é constituído pela mãe. Para 
construir o cartaz que abordasse o 
ODS de número 6 e a meta escolhida, 
foi pedido para que o aluno pensasse 
no que a mãe mais gostava de fazer em 
casa. Assim, no momento da produção 
esses valores foram levados em conta 
estabelecendo uma proximidade com 
a mensagem veiculada. 

Segundo o aluno, a mãe passa 
boa parte do tempo lendo livros, por 
isso, na Figura 2, o aluno usa o livro 
para se aproximar do seu auditório. 
Na construção do discurso, o aluno 
vale-se de uma prova extrínseca para 
ganhar força argumentativa. Toma, 
então, a seca que ocorreu em 2015 
e que causou vários transtornos no 
abastecimento de água em diversas 
regiões do Brasil; notícia com alta 
repercussão na mídia. Para chamar 
ainda mais a atenção sobre o escrito 
é usado a cor vermelha nas letras que 
se referem à estiagem de 2015. Após 
a apresentação do fato como prova 
irrefutável, o aluno usa a pergunta 
VOCÊ QUER ISSO DE NOVO? a qual 
gera reflexão no seu auditório, não 
deixando outra possibilidade de 
resposta se não a negativa, pois a 
falta de água representa um valor 
disfórico, haja vista que a água é um 
bem essencial a vida. Em seguida, 
como sugestão de solução para o 
questionamento feito pelo aluno é 
colocado em destaque com a cor 
vermelha os dizeres ECONOMIZAR É 
ESSENCIAL. A força argumentativa 
do cartaz em questão se encontra 
na construção do logos que buscou 
persuadir o auditório a economizar 
água, não deixando outra possibilidade 
se não essa.

Ainda na Figura 2, no que tange à 
relação entre imagem e texto verbal, 
não há uma ancoragem de força 
linguística, pois o desenho que aparece 
no cartaz é muito vago, partindo para 
algo abstrato e fora da realidade, mas 
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que, em uma leitura mais minuciosa, 
pode-se chegar a representação de 
um país ou um pedaço de terra onde 
não há muita água. Isso pode ser 
constatado pela cor marrom usada na 
terra que conota uma paisagem árida, 
seca, sem vida, com poucos recursos 
hídricos.

No cartaz da Figura 3, o aluno 
A coloca o pai como auditório e 
usa o ODS de número 12. Para ir ao 
encontro dos valores e gosto do pai 
que tem o hábito de ficar nas redes 
sociais, o aluno faz um cartaz que 
retrata uma rede social, no caso, o 
facebook. Também é possível notar 
a pré-disposição do pai para séries e 
filmes, pois na aba ao lado da página 
do facebook está escrito NETFLIX, 
que é um site específico para isso. 
A página representa o perfil da rede 
social do pai, pois é possível encontrar 
seu apelido, BENE, no lugar em que 
fica a identificação pessoal de quem 
acessa tal rede social.

Há também, no cartaz da Figura 
3, o recurso de provas extrínseca. O 
aluno usa uma referência a um vídeo 
veiculado, também no facebook, 
acerca do município de Cajati-SP, que 
foi inundado devido a fortes chuvas e 
bueiros entupidos por garrafas PET. 
Essa referência do fato é postada 
por FABÍOLA, que é um contato da 
rede social que se sensibiliza com a 
situação ter sido causada por garrafas 
jogadas em lugares inapropriados, 
como os bueiros e decide começar a 
reciclar, compartilhando essa iniciativa 
na rede social. Aparece também no 

comentário dessa publicação uma 
outra internauta, LARISSA, que reforça 
a ideia e comenta que irá reciclar 
também.

Existe lógica na construção e no 
uso dos recursos do logos, bem como 
da imagem a fim de se aproximar 
dos interesses do pai (auditório). 
Porém, o que chama mais atenção 
no cartaz e que causa impacto de 
início é a saudação de BOM DIA, que 
aparece em letra grandes logo abaixo 
da postagem sobre a reciclagem. Ao 
contrário, a postagem que apresenta 
o cerne do cartaz está em letras 
menores, o que o torna, visualmente, 
secundária. Isso faz com que o cartaz 
perca força persuasiva por não deixar 
evidente a mensagem que realmente 
interessa.

Em relação à construção do 
desenho relacionado ao texto verbal, 
há uma função de ancoragem 
existente entre língua e imagem, elas 
se complementam, pois ambas são 
necessárias para que o sentido, como 
um todo, exista.

É inegável que houve uma mudança 
na produção dos cartazes comparados 
entre a Figura 1, que consistia na 
produção inicial, e as Figuras 2 e 3, que 
configuraram a produção final. Ainda 
que não plenamente, o aluno mobilizou 
conhecimentos que foram adquiridos 
a partir de estudos retóricos e que 
abrem a possibilidade de aproximar 
conceitos retóricos e educação no 
que concerne a produção de textos 
de crianças no Ensino Fundamental I. 
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Considerações finais
Como foi possível perceber na análise 

piloto, o trabalho com os conceitos 
retóricos no Ensino Fundamental I tem 
um resultado satisfatório mesmo que 
os alunos ainda não se apropriaram 
efetivamente, mas que podem tornar 
um trabalho possível e melhorar 
a argumentação dos alunos em 
questão. O aluno em questão levou em 
consideração, no momento da produção 
final, os conceitos retóricos que foram 

trabalhados durante à aplicação da 
sequência didática. 

Vale ressaltar que o trabalho com 
os ODS tem um peso fundamental na 
pesquisa, pois a sua relevância social é 
destaque juntamente com a mobilização 
dos alunos e, consequentemente, com 
a família desse aluno. A expectativa é 
que esse aluno, juntamente com seus 
familiares, possa, enquanto sociedade 
civil, também contribuir para transformar 
o planeta em lugar melhor e sustentável.
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DA BÍBLIA PARA OS QUADRINHOS: O PROCESSO DE RETEXTUALIZAÇÃO 
DE “GÊNESIS” POR ROBERT CRUMB

Nícolas Vladimir de Souza JANUÁRIO (UNIFRAN)
Fernando Aparecido FERREIRA (UNIFRAN)

Resumo
Considerando a importância de se compreender a diversidade comunicativa 

nos textos, vemos a investigação e análise do processo de transposição de 
um gênero textual para outro como uma oportunidade de apurar situações de 
reescritas, que pode contribuir significativamente para reflexões sobre a prática 
de leitura, interpretação e produção de textos. Partindo dessa observação, nossa 
pesquisa tem por objetivo – a partir de uma análise qualitativa e comparativa 
– perscrutar o processo de retextualização empreendido pelo cartunista norte-
americano Robert Crumb em sua história em quadrinhos (HQ) “Gênesis”, lançada 
em 2009, a partir do livro do Gênesis da Bíblia Sagrada. Assim, suspeita-se 
que as estratégias linguísticas, textuais e discursivas do texto-base, aliadas à 
expressão imagética da HQ projetam uma nova situação interacional. Como 
recorte, analisaremos os cinco primeiros capítulos da HQ, comparando-os 
com os cinco primeiros do texto-fonte. Esta investigação estará norteada pela 
perspectiva teórica da Linguística Textual, trabalhando com os conceitos de 
texto, gênero textual e retextualização, advindos dos estudos de Koch (2016), 
Marcuschi (2008), Cavalcante (2014), Bentes (2010), Bakhtin (2011) e Dell’Isola 
(2007). Considerando a HQ como um texto sincrético, trabalharemos também 
com os estudos sobre a linguagem dos quadrinhos formulados por autores 
como Eisner (2010/2013), García (2012) e Ramos (2016).

Palavras-chave: Retextualização; histórias em quadrinhos; livro do 
Gênesis.

Abstract
From the the relevance of understanding communicative diversity in different 

texts, we see the investigation and analysis of the process of transposing one 
textual genre into another as an opportunity to ascertain rewriting situations, 
which can contribute significantly to reflections on the practice of reading, 
production of texts. Based on this observation, our research objectives, through 
a qualitative and comparative analysis, to examine the process of rewritten 
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undertaken by the American cartoonist Robert Crumb in his comic book “Genesis”, 
launched in 2009, from the book of Genesis of the Holy Bible. Thus, it is suspected 
that the linguistic, textual and discursive strategies of the basic information (first 
text – The Bible), combined with the imaginary expression of the Comic, project a 
new interactional situation. As a clipping, we’ll look at the first five chapters of the 
Comic, comparing them with the first five of the source text. This research will be 
guided by the theoretical prism of Textual Linguistics, working with the concepts 
of text, textual genre and rewritten, coming from the studies of Koch (2016), 
Marcuschi (2008), Cavalcante (2014), Bentes (2010), Bakhtin ) And Dell’Isola 
(2007). Considering Comic as a syncretic text, we will also work with studies on 
the language of comics formulated by authors such as Eisner (2010/2013), García 
(2012) and Ramos (2016).

Keywords: Retextualization; comics; book of Genesis.  

Introdução
Sabe-se que o exercício da 

retextualização é uma prática comum 
e que escrever continua sendo uma 
importante atividade comunicativa 
do ser humano, após a fala, como 
defende Marcuschi (2013) em seus 
pressupostos teóricos.  Nesse sentido, 
precisamos nos atentar sobre a 
importância da linguagem no processo 
de interação, buscando alternativas 
para a efetividade na leitura, na 
compreensão, na interpretação e na 
produção textual.

Segundo Dell’Isola (2009) a 
retextualização é um processo de 
reescrita ou refacção textual, ou seja, 
uma transformação de um gênero 
textual em outro, e tal processo 
envolve algumas operações que 
tornam evidentes o funcionamento 
social da linguagem enquanto 

interação comunicativa. Levando 
em consideração essa perspectiva, 
a atividade de retextualizar ratifica a 
importância a respeito dos gêneros 
textuais, promovendo habilidades e 
competências de leitura e escrita, bem 
como a percepção dos fatores sociais, 
históricos, culturais que permitem o 
conhecimento.

O processo de retextualização, sem 
discordar das abordagens científicas 
publicadas até o momento é, sem 
dúvida, uma atividade semelhante 
à tradução. Assim, a questão nesse 
caso é a observância e análise de 
como um texto “primitivo” é capaz 
de se derivar em outro, inclusive de 
gênero diferente, sem que se percam 
as essencialidades (as equivalências) 
do lado textual, pelo processo de 
refacção e reescrita.



99

S
E

LI
N

FR
A

N
LI

N
G

U
ÍS

T
IC

A
 D

A
 U

N
IF

R
A

N
V

II 
S

E
M

IN
Á

R
IO

 D
E

 P
E

S
Q

U
IS

A
 E

M

Nossa pesquisa parte de um texto-
fonte, o livro do Gênesis da Bíblia 
Sagrada, e o texto-derivado, a História 
em Quadrinhos (HQ) Gênesis, do 
cartunista norte-americano Robert 
Crumb. 

Em primeiro lugar, entende-se que o 
texto-fonte (o livro do Gênesis da Bíblia 
Sagrada) e nosso corpus pertencem 
a gêneros textuais distintos, mas 
com um propósito equivalente de 
intencionalidade. Entendemos que 
uma narrativa apresenta sequência 
de fatos interligados que ocorrem 
em um determinado tempo e espaço, 
apresentando elementos de estrutura 
fixa. Pode ser construída por diversas 
linguagens, sendo pela manifestação 
oral e escrita (linguagem verbal), pela 
imagem (linguagem visual) ou por 
representação (linguagem teatral). 

A obra de Crumb apresenta a 
combinação de duas das linguagens 
citadas acima (a escrita e a visual) com 
as particularidades que caracterizam 
o gênero história em quadrinhos.  A 
HQ selecionada para esta pesquisa 
possui uma interação entre as 
linguagens verbal, visual e outros 
elementos estruturantes do gênero, 
conhecidos como icônico-verbais, 
que recorrem aos procedimentos 
de leitura e estrutura discursiva. 
A partir disso, pode-se afirmar 
antecipadamente que o nosso corpus 
em quase sua totalidade apresenta 
compostos narrativos. 

A pesquisa partiu da necessidade 
deste pesquisador – um docente de 

Língua Portuguesa – de propor aulas 
de leitura e produção de textos mais 
diversificados, especialmente aqueles 
que se utilizam de mais de uma forma 
de expressão – os textos sincréticos. 

Sabemos que a escrita sempre 
foi considerada uma tarefa árdua, 
mesmo para aqueles que de certa 
forma possuem conhecimentos 
normativos da língua materna. O 
ensino de língua materna, no que 
concerne a disciplina de produção 
textual, fica muito presa aos conceitos 
de estrutura. Pensando em teorias 
mais claras, bem como modelos de 
produtividade, para serem aplicadas 
à prática discursiva, partimos de dois 
pontos de interesse. O primeiro foi 
pensar em um texto que a maioria 
das pessoas conhece e que, de certa 
forma, aprecia por questões sociais, 
culturais e religiosas, a Bíblia Sagrada, 
e o segundo ponto, as histórias em 
quadrinhos que, consideravelmente, 
são também materialidades do 
pensamento humano em formas 
artística, linguística e representativa 
do mundo real. Partindo desses 
pontos, pretendemos mostrar como 
um determinado texto, pertencente 
a um gênero específico, pode ser 
reescrito em outro gênero sem que se 
altere o conteúdo da mensagem. 

Gênesis de Robert Crumb foi 
publicada no Brasil, no ano de 2009, 
pela Editora Conrad com narrativas 
bíblicas inalteradas da Bíblia Sagrada 
pela tradução de Robert Alter (texto-
fonte). Os cinco primeiros capítulos 
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como: a transferência de elementos 
e pragmática textuais, transposição 
de ideias e/ou de pensamentos e 
transferência de sentidos – todos, 
advindos do texto-fonte e ratificados 
no texto reescrito, sem que se percam 
as essencialidades no processo.  

Nesse sentido, esta pesquisa 
está pautada, então, em estudos da 
Linguística Textual, da Linguagem 
dos Quadrinhos e da Retextualização. 
Para compreender as noções de texto, 
gêneros e intertextualidade, tomamos 
das posições teóricas de Koch (2016), 
Marcuschi (2008), Cavalcante (2014), 
Bentes (2010) e Bakhtin (2011). 
Atentando-nos ao referencial teórico 
para o entendimento do processo de 
retextualização, utilizamos as obras 
de Dell’Isola (2007) e Neusa Travaglia 
(2013). Considerando a HQ como um 
texto sincrético, trabalhamos também 
com os estudos sobre a linguagem 
dos quadrinhos formulados por 
autores como Eisner (2010, 2013), 
García (2012) e Ramos (2016). É 
importante ressaltar que todo o 
composto teórico possibilita entender 
diferentes interfaces textuais que 
efetiva a importância e necessidade 
da compreensão do nosso objeto de 
estudo. 

Salientamos que as análises feitas 
do recorte de nosso corpus são 
importantes e significativas para 
entendermos que os textos não são 
de fato estanques e que podemos 
“falar” de diferentes maneiras. A 
importância é dada ao conteúdo, pois 

(nosso recorte) apresentam as 
seguintes temáticas de maneira 
cronológica: (1) a criação do mundo, 
(2) a benção de Deus sobre a criação, 
(3) a serpente e a tentação, (4) o 
pecado original, (5) a descendência 
de Adão. 

A produção de Robert Crumb é 
composta por 50 capítulos, sendo 
narrativas, uma parte descritiva do 
mapa do mundo do Gênesis, notas 
de tradução e a parte final com 
comentários do autor, que de certa 
forma, são inteiramente subjetivos a 
partir de uma leitura superficial.

Apresentamos, em nossa pesquisa, 
que na HQ de Crumb os recursos 
visuais, textuais e de reescrita (ou 
refacção) reiteram os valores de 
linguagem do texto-fonte de forma 
precisa e intertextual. No que se refere 
ao visual, identificamos os recursos 
da linguagem dos quadrinhos, 
como o design de personagens, 
a proposta estética, a exploração 
das expressões faciais, gestuais e 
o uso de sinais gráficos, que são 
capazes de acrescentar novos 
sentidos ao texto verbal. Em relação 
à Linguística Textual, mostramos a 
importância da intertextualidade na 
relação entre texto-fonte (um texto 
verbal, o livro do Gênesis da Bíblia 
Sagrada) e texto-derivado, a HQ de 
Crumb (um texto sincrético), com a 
consciência de que a retextualização 
permite entender as representações 
que focalizam a equivalência em 
diversos níveis de textualidade, tais 
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o que se profere na verdade não são 
formas e sim mensagens que têm o 
objetivo de serem validadas. 

Metodologia
Nosso corpus  constitui-se dos 

cinco primeiros capítulos da obra 
Gênesis de Robert Crumb, publicada 
no Brasil em 2009 pela editora 
Conrad. A título de comparação 
e levando em consideração nosso 
recorte, selecionados os cinco 
primeiros capítulos da Bíblia Sagrada 
pela tradução de Robert Alter 
(texto-fonte). Dos diversos trabalhos 
publicados pelo cartunista Robert 
Crumb, selecionamos a obra em 
questão para tratar da importância da 
atividade de retextualização em duas 
perspectivas: a tradução e a reescrita 
ou refacção de um gênero textual 
para outro. 

A obra e os capítulos selecionados 
apresentam ainda repertórios 
subjetivos, a versatilidade intelectual 
do cartunista na produtividade 
textual, os contextos, a valorização 
da memória e identidade cultural, 
a importância dos recursos visuais, 
a relação com o texto-fonte, além 
de propor reflexões acerca da 
retextualização. 

O processo de retextualização
Segundo Dell’Isola (2007), entende-

se por retextualização a reescrita e 
refacção de uma modalidade escrita 
para outra, processo que envolve 
situações de funcionalidade da 

linguagem. Tal operação evidencia 
influências históricas, sociais, políticas, 
econômicas, culturais dentro de 
uma perspectiva de reestrutura 
interacional entre participantes ativos 
de um mesmo grupo.

Seguindo uma estrutura normativa 
de retextualização, tendo como base 
a teoria marcuschiana, tal processo 
indica a utilidade comunicacional a 
partir de outras propostas de reescrita 
na legitimação interacional, mantendo 
a ideia, o sentido, a intenção, o 
conteúdo e o contexto. 

São várias as possibilidades de 
retextualização: (1) de texto oral para 
texto oral; (2) de texto oral para texto 
escrito; (3) de texto escrito para texto 
escrito; (4) de texto multimodal para 
texto oral; (5) de texto multimodal 
para texto escrito; (6) de texto não 
verbal para texto escrito, dentre 
outras.

Segundo Dell’Isola (2007) a 
realização dessa atividade envolve 
tanto relações entre gêneros e textos 
– o fenômeno da intertextualidade 
– as relações entre discursos – a 
interdiscursividade.

Sabemos que todo texto tem 
uma finalidade, portanto as diversas 
produções, orais ou escritas, partem 
de um único objetivo – a escolha 
do gênero. A partir da escolha feita, 
pensa-se no modo de construção, as 
formas gramaticais mais adequadas, 
à função de cada texto, ao objetivo 
desejado e às situações de uso. Assim, 
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cada texto produzido ou reescrito 
atenderá a uma situacionalidade 
distinta, pois, leva-se em consideração 
cada interlocutor, a expressividade e 
conteúdo – a informatividade. 

Levando em consideração o 
posicionamento de Dell’Isola (2007), 
a retextualização se torna adequada 
para o trabalho com o gênero, pois 
segundo a pesquisadora, enfatiza-o 
como núcleo do ensino da língua 
materna na perspectiva de produção 
de novos gêneros, promovendo 
assim leitores e escritores capazes de 
entender as relações socioculturais 
e sociohistóricas para a percepção 
da pluralidade interacional e diversas 
possibilidades de organização de 
discursos, o que pode ser elucidado 
pela citação teórica a seguir.

[...] considera-se que processo 
de retextualização (ou refação 
e reescrita) de gêneros textuais 
traz à tona a necessidade de 
se refletir sobre a situação de 
produção do texto como parte 
integrante do gênero e também 
sobre as esferas de atividades 
em que os gêneros se constituem 
e atuam. Inevitavelmente, uma 
retextualização implica que 
se levem em consideração as 
condições de produção, de 
circulação e de recepção dos 
textos (DELL’ISOLA, 2007, p. 12). 

Esta reflexão torna evidente 
que a retextualização é entendida 
como uma atividade de adaptação, 
termo usado também por Marcuschi 
(2013) elucidado no quadro sobre a 

expressão e conteúdo no processo de 
reescrita. 

Por mais que a temática 
pareça complexa, a atividade de 
retextualização é contínua, pois 
fazemos isso no dia a dia, pois faz 
parte de nosso cotidiano.  Para 
entender tal proposição, Marcuschi 
(2013) apresenta quatro variáveis 
relevantes do processo, sendo elas: 
(1) o objetivo da retextualização; (2) 
a relação entre o produtor do texto-
fonte e o retextualizado; (3) a relação 
tipológica entre o gênero-fonte e 
o gênero da retextualização e por 
último, (4) os processos de formulação 
típicos de cada modalidade 
textual. Ratificamos as variáveis 
do pesquisador apresentando as 
essencialidades de cada uma em um 
quadro a seguir, determinando-as em 
etapas do processo de reescrita ou 
refacção textual. 

O processo de refacção permite 
entender as representações que 
focalizam a equivalência em diversos 
níveis de textualidade tais como 
a transferência de elementos e 
pragmática textuais, transposição 
de ideias e/ou de pensamentos e 
transferência de sentidos advindos 
do texto-fonte e ratificados no texto 
reescrito. 

De acordo com Moscowitz (1972, 
p. 112, apud TRAVAGLIA, 2013, p. 77), 
“a tradução é a passagem de um 
texto original redigido numa língua 
de partida, para um texto redigido 
numa língua de chegada”. Assim, a 
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proposta é a observância e análise de 
como um texto “primitivo” é capaz 
de derivar em outro, em perspectivas 
de gêneros, sem que se percam as 
essencialidades do lado textual pelo 
processo de refacção e reescrita. 

Nesta pesquisa podemos ainda 
perceber que o evento do processo 
ao qual nos remetemos evidencia 
uma singularização inicial de 
leitura e interpretação, por fim, de 
produtividade, uma vez que um 
texto preciso é analisado, neste 
caso, nosso recorte. Infere-se então 
a ideia de que cada texto é único, 
individualizado. Sendo assim, a 
retextualização também apresenta 
um caráter particular, individual do 
“retextualizador”. 

A partir da compreensão de que um 
texto é resultado efetivo da intenção 
comunicativa, a retextualização será 
considerada por nós, nesta pesquisa, 
uma produção por um segmento 
linguístico num gênero diferente 
daquele originalmente concebido, o 
nosso recorte.

Análise piloto do corpus
Selecionamos para este tópico dois 

recortes de nossas análises. Antes 
de apresentá-los, ressaltamos que o 
texto-fonte (o livro do Gênesis da Bíblia 
Sagrada) e nosso corpus pertencem 
a gêneros textuais distintos, mas 
com um propósito equivalente de 
intencionalidade. Entendemos que 
uma narrativa apresenta sequência 
de fatos interligados que ocorrem 

em um determinado tempo e espaço, 
apresentando elementos de estrutura 
fixa. Pode ser construída por diversas 
linguagens, sendo pela manifestação 
oral e escrita (linguagem verbal), pela 
imagem (linguagem visual) ou por 
representação (linguagem teatral). 

A obra de Crumb apresenta a 
combinação de duas das linguagens 
citadas acima (a escrita e a visual) 
com as particularidades que 
caracterizam o gênero história em 
quadrinhos. Segundo Costa (2014, 
p.142-145), a HQs possui uma interação 
equilibrada, criativa e dinâmica entre 
as linguagens verbal, visual e outros 
elementos estruturantes do gênero, 
conhecidos como icônico-verbais19, 
que recorrem aos procedimentos 
de leitura e estrutura discursiva. A 
partir disso, pode-se afirmar que 
as HQs, em quase sua totalidade, 
são narrativas. Aproximando-se da 
teoria de Maingueneau, Ramos (2016) 
afirma que a HQ é um hipergênero 
por apresentar uma categorização 
diferente dos textos pertencentes ao 
gênero do discurso20. Essa noção se 
valida com a citação que segue:

No caso dos rótulos que se referem 
a um tipo de organização textual, 
mencionamos em primeiro lugar 
aquilo a que demos o nome 

19 Os recursos icônico-verbais são específicos na HQs. A 
linguagem dos quadrinhos é autônoma e usa mecanismos de 
representação para elucidar elementos narratológicos sem 
excluir a possibilidade maior de efetividade da literatura. 
Os recursos são: balão, vinheta, figura, onomatopeia, elipse, 
página ou prancha, cor, letra, linhas cinéticas, narrativa. 
20 Maingueneau, para conceituar hipergêneros, defende que 
os rótulos podem influenciar os aspectos formais dos textos 
interpretativos, ou ambos. 
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de hipergêneros. Trata-se de 
categorizações como “diálogo”, 
“carta”, “ensaio”, diário” etc. que 
permitem “formatar” o texto. 
Não se trata, diferentemente 
do gênero do discurso, de um 
dispositivo de comunicação 
historicamente definido, mas um 
modo de organização com fracas 
coerções que encontramos 
nos mais diversos lugares e 
épocas e no âmbito do qual 
podem desenvolver-se as mais 
variadas encenações da fala [...] 
(MAINGUENEAU, 2006. p. 244). 

De acordo com Marcuschi (2008) 
“torna-se impossível se comunicar 
verbalmente sem que usemos um 
texto, pois toda a manifestação 
comunicacional que se utiliza da 
linguagem verbal, realiza-se dentro de 
um determinado gênero”. Entende-
se por gênero textual os textos que 
efetivam padrões de interação social 
da vida diária e que ratificam seu 
propósito comunicativo. 

A partir desta perspectiva 
conceitual, apresentaremos os 
principais gêneros textuais presentes 
no livro de Gênesis, na Bíblia Sagrada. 
São eles: (a) a lenda etiológica, 
caracteriza-se em produzir um fato 
a partir de um relato verdadeiro, que 
pretendem explicar, no passado, a 
causa de qualquer acontecimento 
do presente; (b) a genealogia, 
procura justificar no aspecto jurídico 
os acontecimentos e privilégios de 
uma classe social, entre a história 
da Criação e a do povo hebreu; (c) 
as sagas, procuram apresentar as 

lutas e as aventuras do povo hebreu; 
(d) o mítico, utiliza da linguagem 
figurada para explicar certos fatos e 
acontecimentos como, por exemplo, 
a criação do homem a partir do 
barro, a árvore da vida e a árvore da 
sabedoria, o mito da serpente.

Considerando esta perspectiva 
inicial, lembramos que Travaglia 
(2013) defende que a atividade de 
retextualização hierarquiza duas 
fases importantes de um processo 
de reprodução textual. Segundo 
Taber (1972, p. 55 apud TRAVAGLIA, 
2013, p.45), a tradução consiste em 
reproduzir na língua receptora a 
mensagem da língua fonte por meio 
do equivalente mais próximo e mais 
natural, primeiro no que diz respeito 
ao sentido, depois, no que diz respeito 
ao estilo. 

Ainda para Travaglia (2013), o 
aspecto de equivalência na tradução 
focaliza vários pontos importantes 
a serem verificados tais como: (a) 
materiais textuais que se equivalham, 
(b) a mudança de informações em 
signos equivalentes, (c) semelhança 
ou aproximação de termos de 
sentido e de estilo, (d) semelhança ou 
aproximação informativa, (e) código 
equivalente, (f) semelhança ou 
aproximação entre os polissistemas, 
(g) equivalência de forma-conteúdo-
forma e conteúdo-forma-conteúdo 
entre dois textos e (h) semelhança e 
aproximação entre textos. 

Tomando das premissas 
apresentadas, a tradução de que a 
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Editora Conrad lançou mão, tendo à 
frente deste trabalho o editor-chefe 
e tradutor Rogério de Campos, usou 
o mesmo texto-fonte que Crumb 
selecionou para produzir sua HQ. 
Crumb diz ter respeitado totalmente 
o texto da Bíblia, tendo como base 
uma recente (para a época) tradução 
de Robert Alter (The five books of 

Moses, 2004) (CRUMB, 2009, p. 7). 

Selecionamos aqui três partes do 
nosso corpus: a primeira parte do 
capítulo primeiro, a primeira parte 
do capítulo segundo e por último, a 
primeira parte do capítulo terceiro. 
Partes estas apresentadas em 
comparação com o texto-fonte. 

Quadro 1: A criação do mundo

Texto-fonte
Tradução do texto hebraico 

Gênesis, de Robert Crumb

1:1 No princípio criou Deus 
[Elohim] os céus e a terra.

1:2 E a terra era sem forma e 
vazia; e havia trevas sobre a face 
do abismo; e o Espírito de Deus se 
movia sobre a face das águas.

Fonte: CRUMB, Robert. Gênesis. São Paulo: Conrad, 2017, p.11.

No Quadro 1, percebe-se que 
os textos fazem parte de gêneros 
diferentes, inicialmente pela sua 
forma. Enquanto um pertence ao 
Livro do Gênesis, parte da Bíblia 
Sagrada, o outro pertence ao gênero 
HQ. Robert Crumb manteve a ideia 

textual, ou seja, a mensagem verbal 
que a Bíblia traz ao leitor, ancorando-a 
ao estilo dos quadrinhos, incluindo a 
representação visual de Deus criando 
o mundo. A junção das linguagens 
permite ao leitor entender a dinâmica 
da história da criação e ressalta 
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os valores subjetivos de produção 
entre o gênero bíblico e gênero dos 
quadrinhos. 

No texto-fonte, os versículos 1:1 
e 1:2 apresentam o início da criação 
do mundo. Abrem a narrativa do 
Pentateuco21. Os aspectos de 
equivalência defendidos por Travaglia 
(2013, p. 43) são evidentes tais como: 
(i) equivalência de signos linguísticos 
– uso de vocábulos, expressões e 
progressões sinonímicas, entre os 
signos linguísticos Elohim e Deus; 
(ii) equivalência de sentidos entre 

21 Entende-se por Pentateuco a coleção dos cinco primeiros 
livros do Velho Testamento (Gênesis, Êxodo, Levítico, 
Números e Deuteronômio).

as linguagens verbais (do texto-
fonte e texto-derivado) e a imagem 
caricatural de Deus. Esta última é uma 
representação descritiva com função 
simbólica que ratifica a mensagem e 
ação desempenhada pela personagem 
central. A figura de Deus, criando o 
mundo, evidencia sua autoridade e 
poder mítico de que a Bíblia trata. Por 
último, (iii) a equivalência informativa, 
pois ambos os textos (da esquerda e 
da direita) apresentam uma igualdade 
intencional.

Tomemos de outra parte 
selecionada de nosso corpus para 
apresentação de nossas análises.

Quadro 2: A criação do homem

Texto-fonte
Tradução do texto hebraico

Gênesis, de Robert Crumb

2:5 E toda a planta do 
campo que ainda não estava 
na terra, e toda a erva do 
campo que ainda não brotava; 
porque ainda o SENHOR Deus 
não tinha feito chover sobre a 
terra, e não havia homem para 
lavrar a terra.

2:6 Um vapor, porém, subia 
da terra, e regava toda a face 
da terra.

2:7 E formou o SENHOR 
Deus o homem do pó da terra, 
e soprou em seus narizes o 
fôlego da vida; e o homem foi 
feito alma vivente.

Fonte: CRUMB, Robert. Gênesis. São Paulo: Conrad, 2009, p.15.
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No Quadro 2 percebe-se que 
as redundâncias vocabulares são 
semelhantes entre o texto-fonte e a 
parte verbal do texto retextualizado 
por Crumb (à direita). Há pequenas 
diferenças de tradução como se pode 
observar entre as seguintes partes 
“[...] e soprou em seus narizes o 
fôlego da vida[...]” (texto-fonte) e 
“[...] e soprou em suas narinas o sopro 
da vida” (texto-derivado). Embora 
as diferenças sejam explícitas, as 
equivalências se mantêm sem alterar 
o sentido da mensagem. Crumb opta 
por não retextualizar em forma de 
versículos, como é apresentado no 
texto-fonte. O artista une os versículos 
em apenas uma progressão discursiva 
e, para ilustrar a mesma, cria três 
quadros em sequência que ilustram 
a passagem sobre a criação do 
homem, estabelecendo uma relação 
efetiva entre o verbal e visual, pois as 
associações conotativas das imagens 
reforçam a linguagem verbal do texto 
bíblico. 

Nos quadros apresentados (Q.1 
e 2), Acevedo (1990, apud RAMOS, 
2016, p.112) destaca as expressões 
fisionômicas da personagem Deus, 
que são conhecidas como sinais 
gráficos. Estas seriam uma convenção 
que expressa o estado psíquico 
do personagem e ações, por ele 
desempenhadas. 

Tendo como base as três partes 
(do nosso corpus) apresentadas 
anteriormente e a teoria de Dell’Isola 
(2007), percebe-se que os textos 
retextualizados por Crumb ressaltam a 
importância do processo de reescrita 
ou refacção textual, efetivando a 
compreensão daquilo que foi “dito” 
(texto-fonte) e o conteúdo, que 
consideramos aqui o “núcleo” de 
informatividade.

Além das análises apresentadas, as 
relações intertextuais são propositais 
nos Quadros 1 e 2, e classificam-se, 
respectivamente, em - implícita e 
explícita. 

Na Figura 1, temos uma 
intertextualidade implícita, pois a 
personagem, Deus, com expressão 
rude, barbas longas e brancas (o que 
conota a ideia de ser ancião), detentor 
de poder, manipulando a energia, 
para a criação do mundo, alude-nos 
a uma personagem da mitologia 
grega, Zeus, um deus que exercia a 
autoridade sobre os demais deuses 
olímpicos.

Na Figura 2, temos o que 
conhecemos como intertextualidade 
explícita, em relação à figura a seguir, 
pois a personagem Deus apresenta 
semelhança com a personagem 
Moisés do Antigo Testamento, da DC 
Comics “The Bible”, publicada em 
1975 nos Estados Unidos. 
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Figura 1: Intertextualidade explícita

      
Fonte: Disponível em: < http://thefifthbranch.com/

gorilladaze/the-bible/>. 
Acesso em 28 de nov. de 2017.

Segundo Cavalcante (2016), a 
intertextualidade é constitutiva de 
relações e evidências dialogais entre 
textos. Tal fator textual pode ser 
depreendido pelos recursos visuais dos 
quadrinhos, como veremos a seguir. 

Nos Quadros 1 e 2, percebe-se o uso de 
alguns recursos visuais que fazem parte 
do artefato artístico de Crumb.  Levando 
em consideração que a obra do artista 
pertence ao gênero dos quadrinhos, os 
recursos que mencionaremos, segundo 
Ramos (2016, p.17) são mecanismos 
sincréticos de representação que têm 
a finalidade de elucidar elementos 
narratológicos. Em primeiro lugar, 
um recurso usado por Crumb são as 
hachuras22 que criam efeitos de volume, 
luzes e sombras a partir do desenho de 
linhas paralelas próximas.  

22 Técnica usada por Robert Crumb a partir de 1970.  

As linhas cinéticas, recurso 
gráfico usado para dar a 
sensação de movimento 
aos personagens e objetos. 
Respectivamente, temos no 
Quadro 1 as linhas e cor branca 
moldando um círculo de poder 
pelos movimentos das mãos 
de Deus. No Quadro 2, temos 
as linhas em cores escuras para 
representar o barro que escorre 
do corpo de Adão, sendo 
moldado pelo Criador, criando 
no composto do recorte, uma 
ordem narrativa crescente, ou 
seja, a personagem Deus, a 
cada requadro, vai ganhando 
maior proporção até termos 

no último quadrinho a imagem em 
Zoom, evidenciando a importância 
da ação narrativa, o sopro de Deus, 
transformando Adão em um ser vivente. 

Outros recursos visuais que 
merecem nossas considerações são os 
requadros presentes no Quadro 2, que 
fogem do modelo convencional, ou 
seja, não são retas, firmes e contínuas, 
e sim traços trêmulos dando a ideia 
de que todos os quadrinhos em 
sequência estão em movimento com 
as ações das personagens.

Considerações finais
Entende-se que a Bíblia Sagrada 

possui diversos gêneros textuais. Em 
especial, o livro do Gênesis apresenta 
lendas, genealogias, sagas e o mítico. 
Todos narrativos. Nosso corpus por ser 
uma obra sincrética, apresenta uma 
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fusão de dois gêneros, o narrativo e o 
dos quadrinhos, mas com uma mesma 
intencionalidade, relatar a história 
bíblica da Criação. Analisando nosso 
recorte, os cinco primeiros capítulos 
da obra Gênesis de Robert Crumb, 
observamos que o texto verbo-visual 
possui aspectos importantíssimos 

no que concerne à prática da 
retextualização de diferentes gêneros 
textuais. Entendemos que tal atividade 
é precisamente eficaz, e que ratifica a 
importância da leitura, compreensão 
e produção textual, e a percepção de 
formulações criativas e significativas, 
no processo comunicacional. 
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A ATUAÇÃO DA MULHER NA POLÍTICA BRASILEIRA – AS CONSTRUÇÕES 
DE SENTIDO PELO VIÉS DO DISCURSO MACHISTA

Tamiris Rodrigues da SILVA (UNIFRAN)
Luciana Carmona Garcia MANZANO (UNIFRAN)

Resumo
O objetivo deste trabalho é analisar, a partir do funcionamento dos discursos 

midiáticos, como a construção de sentido determina, discursivamente, quem é 
o sujeito feminino no âmbito político. Nosso corpus de análise é constituído por 
enunciados veiculados na mídia, os quais se apoiam na Formação Discursiva 
machista para desqualificar a gestão do governo Dilma Rousseff, considerando 
a subjetivação da mulher presidenta como incompetente em razão do gênero 
feminino. Nossas análises se fundamentam no arcabouço teórico da AD, com 
Jean-Jacques Courtine, e nas reflexões de Michel Foucault, uma vez que 
buscamos compreender as condições sócio-históricas que fazem irromper 
sentidos sobre a mulher. Trazemos, também, as contribuições de Judith Butler 
e de Simone Beauvoir para refletirmos acerca pressupostos sobre o feminismo 
e os gêneros. 

Palavras-chave: Discurso político; machismo; mulher na política.

Abstract
The aim of this study is analyzing, as from the function of media discourse, 

how the meaning construction determines, in a discursively way, who is the 
female subject in a political scope. Our corpus is built by statements which are 
published on media, they are formed from a male chauvinist discursive formation 
that disqualifies the Dilma Rousseff Government, this discursive formation 
considers the subjectivation of woman as a president like an incompetent 
person in reason of the female gender. We are supported by French approach of 
Discourse Analysis, with Jean-Jacques Courtine, and the propositions of Michel 
Foucault, once we apply to comprehend the social-historical conditions that set 
meanings up about woman. We also bring the contributions from Judith Butler 
and Simone de Beauvoir upon feminism and gender assumptions.

Keywords: Political discourse; male chauvinist; woman in politics.
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Introdução 
Buscamos, em nosso trabalho, 

refletir sobre a participação feminina 
na política brasileira, tendo em vista 
que esse cenário é dominado, em 
sua maioria, por homens. Num país 
cuja população feminina ultrapassa a 
casa dos 50%, não existe percentual 
parecido em participação ativa de 
mulheres na política. 

Essa participação acontece, 
primeiramente, de modo discursivo, 
ou seja, a sociedade brasileira, 
que se constituiu a partir de uma 
Formação Discursiva machista e 
patriarcal, atribuiu ao sujeito feminino 
a determinação de que os cargos de 
poder não podem ser exercidos por 
mulheres, uma vez que elas já têm o 
seu lugar definido na sociedade.23 

Apesar do discurso dominante 
que confere à mulher um lugar social, 
vemos surgir luras pelo direito de 
conquistar os espaços ditados apenas 
por homens. 

Dessa forma, destacaremos em 
nosso trabalho não apenas o discurso 
de dominância machista, como 
também o de resistência que outorgou 
à mulher brasileira o seu exercício 
em cargos de poder, inclusive de 
presidenta.

Embora o sujeito feminino tenha 
adentrado à política, não descartamos 
a presença de uma construção 
discursiva que (des)qualifica a imagem 
da mulher no poder, reatualizando 

23 O lugar da mulher, segundo o discurso machista/
patriarcal, é em casa, no cuidado dos filhos e do marido. 

sentidos cristalizados socialmente 
que designam esse sujeito como 
incapaz de atuar no campo político 
ou em qualquer esfera que é dada 
como “masculina”, justificando que o 
gênero feminino é o sexo frágil. 

Para compreendermos o 
funcionamento dos discursos que 
buscam caracterizar o sujeito 
feminino na esfera política, coletamos 
enunciados veiculados na mídia, os 
quais se sustentam numa formação 
discursiva que conserva traços de 
um discurso machista, e, além disso, 
fundamentam-se em condições de 
emergência para garantirem uma 
significativa amplitude de circulação 
– por se tratar de enunciados que são 
insistentemente repetidos na mídia e, 
por conseguinte, encontram lugar nas 
redes sociais. 

O nosso corpus se constitui de 
uma coleta de materiais impressos 
e digitais publicados em diversos 
meios (blogs, jornais, revistas, sites 
etc.). Esses materiais se apresentam 
de modo sincrético, ou seja, se 
compõem de textos e imagens, e 
constrói os sentidos em torno do 
sujeito mulher. Nosso critério de 
seleção desses materiais se dá a partir 
da consideração de que a circulação 
dos discursos nesses meios é muito 
ampla e, desse modo, podemos 
observar melhor o funcionamento 
dos discursos sobre a mulher. É 
nesse mesmo meio, também, que 
observamos ser o espaço das lutas, 
ou seja, dos jogos de poder entre as 
Formações Discursivas.
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Em consonância com o arcabouço 
teórico da Análise de Discurso, 
buscamos analisar, por meio 
do batimento entre descrição 
e interpretação, como é o jogo 
entre as relações de poder que as 
formações discursivas “machista e 
feminista” enfrentam ao promoverem 
a circulação dos discursos.

A partir dos conceitos de Foucault 
sobre as Formações Discursivas, 
compreendemos que os fatores 
históricos e sociais são constitutivos 
para a escolha discursiva de cada 
comunidade. Além disso, os conceitos 
da AD sobre o sujeito embasam esta 
pesquisa, uma vez que buscamos 
analisar como os sujeitos são 
subjetivados pelas forças dos jogos 
discursivos e como a posição, o lugar 
e o status influenciam os sujeitos a 
declararem aliança ou oposição a 
uma certa manifestação discursiva.

Para tanto, compreendemos que 
a mídia é um meio de circulação 
que busca dar foco ou silenciar um 
discurso, utilizando-se de dispositivos 
de controle, por isso, utilizamos o 
conceito de memória discursiva, 
em Courtine (2009), para embasar 
a questão da memória que apaga 
ou traz à tona um discurso inscrito 
na história. Portanto, vemos que 
os discursos sobre a mulher são 
constitutivamente históricos e sociais; 
discursos que se moldam com o 
tempo, ou permanecem os mesmos, 
repetidos indefinidamente.

Além do arcabouço teórico da AD, 
trazemos as reflexões de Beauvoir e 

Butler para compreendermos como 
as relações de gênero são construídas 
discursivamente. Cremos que trazê-
las ao nosso estudo seja importante 
para ampliar o olhar sobre o processo 
histórico da mulher, cujo gênero já 
possui uma vida discursivamente 
designada.

O conceito de Formação 
Discursiva

Quando se estuda o sentido, 
estamos relacionando o discurso à 
sua materialidade e a sua ligação 
com o contexto histórico e social. 
Portanto, o discurso, quando dado, 
se materializa e reflete o que cada 
FD traz como regularidade, com base 
nos fatores histórico-sociais por meio 
da linguagem.

Pode-se então, agora, dar 
um sentido pleno à definição 
do “discurso” que havia sido 
sugerida anteriormente. 
Chamaremos de discurso um 
conjunto de enunciados, na 
medida em que se apoiem na 
mesma formação discursiva; ele 
não forma uma unidade retórica 
ou formal, independentemente 
repetível e cujo aparecimento ou 
utilização poderíamos assinalar 
(e explicar, se for o caso) na 
história; é constituído de um 
número limitado de enunciados 
para os quais podemos definir 
um conjunto de condições de 
existência (FOUCAULT, 2008, p. 
132- 133).

Foucault (2008) define o discurso 
como o conjunto de enunciados que 
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se baseia numa mesma formação 
discursiva (FD). Ao fazer parte de uma 
FD, os enunciados se constituem por 
meio de uma regularidade, e assim 
formam uma estrutura que determina 
um número limitado de enunciados, 
ou seja, cada FD possui uma 
materialidade possível de acontecer 
dentro do seu campo discursivo. O 
discurso é a forma que regulamenta 
o exercício dos enunciados dentro de 
um FD. 

Finalmente, em lugar de estreitar 
pouco a pouco, a significação tão 
flutuante da palavra “discurso”, 
creio ter-lhe multiplicado os 
sentidos: ora domínio geral 
dos enunciados, ora prática 
regulamentada dando conta de 
um certo número de enunciados; 
a própria palavra “discurso”, 
que deveria servir de limite e de 
invólucro ao termo “enunciado”, 
não a fiz variar à medida que 
deslocava minha análise ou seu 
ponto de aplicação, à medida 
que perdia de vista o próprio 
enunciado? (FOUCAULT, 2008, 
p. 90).

Podemos dizer que o discurso é 
esse aglomerado de enunciados, de 
materialidade verbal e imagética que 
se manifesta por meio da linguagem 
e descrevem o campo interior das 
formações discursivas.

Ainda segundo Foucault (2008, p. 
130),

Examinando o enunciado, o que 
se descobriu foi uma função que 
se apoia em conjuntos de signos, 
que não se identifica, nem com 

a “aceitabilidade” gramatical, 
nem com a correção lógica, e 
que requer, para se realizar, um 
referencial [...] um princípio de 
diferenciação. 

Portanto, o autor classifica o 
enunciado como um conjunto de 
signos que se manifestam por meio 
de palavras, placas de trânsito, fotos, 
sonorização (como o sinal da escola 
para entrada e saída), pertencentes 
ao exercício da linguagem, entretanto, 
desses enunciados provêm sentidos 
que não se baseiam unicamente nas 
regras e formas do sistema linguístico, 
mas que parte de um referencial que 
não é um objeto ou um fato/estado 
das coisas. Os sentidos surgem do 
que chamamos de diferenciação. 
Essa diferenciação é o status que o 
enunciado apresenta, ou seja, o modo 
como ele é aceito, (re)utilizado e 
relacionado com outros conjuntos de 
enunciados. 

Um enunciado é sempre um 
acontecimento que nem a língua 
nem o sentido podem esgotar 
inteiramente. Trata-se de um 
acontecimento estranho, por 
certo: inicialmente porque está 
ligado, de um lado, a um gesto 
de escrita ou à articulação de 
uma palavra, mas, por outro 
lado, abre para si mesmo uma 
existência remanescente no 
campo de uma memória, ou na 
materialidade dos manuscritos, 
dos livros e de qualquer forma 
de registro; em seguida, porque é 
único como todo acontecimento, 
mas está aberto à repetição, 
à transformação, à reativação; 
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finalmente, porque está ligado 
não apenas a situações que o 
provocam, e a consequências 
por ele ocasionadas, mas, ao 
mesmo tempo, e segundo 
uma modalidade inteiramente 
diferente, a enunciados que 
o procedem e o seguem 
(FOUCAULT, 2008, p. 31 -32).

O enunciado está ligado à língua por 
meio de sua manifestação: escrever, 
falar, pintar, fotografar, cantar uma 
música, tocar um instrumento, ou 
seja, produzir signos gera o que 
chamamos de materialidade, a qual 
pode ser encontrada em diversos 
registros históricos, livros, jornais, 
vídeos, músicas, esculturas, pinturas 
etc. O enunciado, como aponta o 
autor, pode se repetir, transformar e 
ser reativado de acordo com o tempo 
e as condições históricas. 

Os enunciados mantêm relações 
entre si, possuem um referente, 
assim, mesmo que os sujeitos que 
enunciam um discurso não sejam os 
mesmos e eles não tenham ligações 
entre si, os enunciados podem fazer 
correspondências entre eles mesmos, 
por meio da materialidade e manter 
a regularidade que se encontra no 
campo de cada FD. De acordo com 
Fisher (2001, p. 3): “Descrever um 
enunciado, portanto, é dar conta 
dessas especificidades, é apreendê-lo 
como acontecimento, como algo que 
irrompe num certo tempo, num certo 
lugar”.

Ao organizarem-se em grupos, os 
enunciados seguem uma série de 

regras: quando temos um aglomerado 
de enunciados que seguem a mesma 
vertente, dizemos, em consonância 
com o que afirma Foucault, que esses 
enunciados pertencem à mesma 
formação discursiva.

No caso em que se puder 
descrever, entre um certo número 
de enunciados, semelhante 
sistema de dispersão, e no caso 
em que entre os objetos, os tipos 
de enunciação, os conceitos, 
as escolhas temáticas, se 
puder definir uma regularidade 
(uma ordem, correlações, 
posições e funcionamentos, 
transformações), diremos, por 
convenção, que se trata de uma 
formação discursiva – evitando, 
assim, palavras demasiado 
carregadas de condições e 
consequências, inadequadas, 
aliás, para designar semelhante 
dispersão, tais como “ciência”, 
ou “ideologia”, ou “teoria”, ou 
“domínio de objetividade”. 
Chamaremos de regras 
deformação as condições a que 
estão submetidos os elementos 
dessa repartição (objetos, 
modalidade de enunciação, 
conceitos, escolhas temáticas). 
As regras de formação são 
condições de existência (mas 
também de coexistência, de 
manutenção, de modificação 
e de desaparecimento) em 
uma dada repartição discursiva 
(FOUCAULT, 2008, p. 43).

Foucault (2008) apresenta os 
enunciados como grupos cujas 
características devem possuir 
semelhante sistema de dispersão 
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para que, assim, possam se definir 
como pertencentes a uma formação 
discursiva. Possuir um mesmo 
sistema não indica que cada FD esteja 
pronta e estática, pelo contrário, os 
enunciados se reconstroem de acordo 
com o contexto histórico, político e 
social. Dessa forma, uma formação 
discursiva pode ter atravessamentos 
de outras FDs. 

A esfera política, no Brasil, contempla 
um discurso que se constitui por meio 
dos atravessamentos de enunciados 
que provêm de diversas FDs: religiosa, 
machista, moral, médica, pedagógica 
– é impossível desconsiderar as 
transformações e ressignificações 
dos enunciados nesse campo, já 
que eles acontecem a partir de FDs 
que lutam, entre si, pelo poder e 
para se manterem como discursos 
dominantes. 

O que caracteriza uma FD são 
as regras e o contexto no qual os 
enunciados são materializados. 
Portanto, como afirma Foucault 
(2008, p. 131),

 [...] a formação discursiva é o 
sistema enunciativo geral ao 
qual obedece a um grupo de 
performances verbais – sistema 
que não o rege sozinho, já que ele 
obedece, ainda, e segundo suas 
outras dimensões, ao sistema 
lógico, linguístico e psicológico.

Além de Foucault, recorremos 
às contribuições de Jean-Jacques 
Courtine, o qual também se debruça 
a escrever sobre o conceito de FD 

a partir das leituras de Pêcheux e 
Foucault:

O domínio do saber de uma FD 
funciona como um princípio de 
aceitabilidade discursiva para 
um conjunto de formações 
(determina “o que pode e deve ser 
dito”), assim como um princípio 
de exclusão (determina “o que 
não pode/não deve ser dito”). Ele 
realiza, assim, o fechamento de 
uma FD, delimitando seu interior 
( o conjunto dos elementos 
do saber) de seu exterior (o 
conjunto dos elementos que 
não pertencem ao saber da FD); 
esse fechamento, entretanto, 
é fundamentalmente instável: 
não consiste num limite traçado 
de uma vez por todas, mas se 
inscreve entre diversas FD como 
uma fronteira que se desloca, 
em razão dos jogos da luta 
ideológica, nas transformações 
da conjuntura histórica de 
uma dada formação social 
(COURTINE, 2014, p. 99 – 100).

Courtine (2014) retoma a fala de 
Foucault acerca do poder discursivo, 
que se exerce no interior de uma FD, 
a qual controla a produção discursiva, 
delimitando o que pode ou não ser 
produzido como uma manifestação 
do discurso. De acordo com Courtine 
(2014), cada FD funciona de maneira 
a controlar os saberes que podem 
ser conhecidos pelos sujeitos, 
supervisionando o acontecimento 
interno e, por conseguinte, as 
formações discursivas estão em 
contraposição com os discursos 
externos, de modo a repreender os 
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enunciados que venham a trazer 
novos sentidos e maneiras diferentes 
de se pensar a respeito do contexto 
histórico, social e psicológico.

Além de resgatar o conceito de 
FD em Foucault e das formações 
ideológicas em Pêcheux, Courtine 
(2014) afirma que as formações 
discursivas possuem relações entre si 
e desses processos é possível explicar 
o postulado do Interdiscurso.

Os saberes discursivos que há no 
interior das FDs não são sempre da 
mesma forma, eles se transformam em 
razão das mudanças de contexto, ou 
seja, é pela posição ideológica de cada 
FD que os discursos são coletados 
no campo exterior e podem passar 
por ressignificações, apagamentos, 
repetições etc. Para Courtine (2014), 
as relações discursivas que ocorrem 
entre as FDs são conhecidas como 
interdiscurso, processo que rompe 
com as fronteiras entre as FDs e 
permite o atravessamento ideológico.  

Compreendemos que o conceito de 
formação discursiva se torna essencial 
para embasar nossas análises 
acerca do lugar de proveniência dos 
discursos, e como os enunciados 
funcionam dentro desses campos 
discursivos. 

O sujeito e as relações de 
subjetividade

Quando se trata de discurso e sua 
materialidade, temos que pensar que a 
propagação dos enunciados não se dá 
por si mesma. Como afirma Foucault 

(2008, p. 104): “Não há signos sem 
alguém para proferi-los [...] Para que 
uma série de signos exista, é preciso 
– segundo o sistema das causalidades 
– um ‘autor’ ou uma instância 
produtora”. Podemos dizer que o 
discurso se concretiza, ou seja, ele se 
efetiva por meio da materialidade, a 
qual é enunciada por um sujeito. A 
essa função de enunciador, Foucault 
descreve que é pela relação de poder 
que os enunciadores materializam o 
seu discurso, a sua história e maneira 
de viver em sociedade, sendo assim, 
esses acontecimentos discursivos 
ocorrem, pois, a partir da relação de 
poder: temos o que chamamos de 
subjetividade e subjetivação.

As posições do sujeito definem 
igualmente pela situação que 
lhe é possível ocupar em relação 
aos diversos domínios ou grupos 
de objetos: ele é sujeito que 
questiona, segundo uma certa 
grade de interrogações explícitas 
ou não, e que ouve, segundo um 
certo programa de informação; é 
sujeito que observa, segundo um 
quadro de traços característicos, 
e que anota, segundo um tipo 
descritivo; está situado a uma 
distância perceptiva ótica cujos 
limites demarcam a parcela de 
informação pertinente; utiliza 
intermediários instrumentais 
que modificam a escala da 
informação, deslocam o 
sujeito em relação ao nível 
perceptivo médio ou imediato, 
asseguram sua passagem de 
um nível superficial a um nível 
profundo, o fazem circular no 
espaço interior do corpo – dos 
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sintomas manifestos aos órgãos, 
dos órgãos aos tecidos e dos 
tecidos, finalmente, as células. 
A essas situações perceptivas é 
preciso somar as posições que o 
sujeito pode ocupar na rede de 
informações (no ensino teórico 
ou na pedagogia hospitalar; no 
sistema da comunicação oral 
ou da documentação escrita: 
como emissor e receptor de 
observações, de relatórios, 
de dados estatísticos, de 
proposições teóricas gerais, 
de projetos ou de decisões) 
(FOUCAULT, 2008, p. 58). 

De acordo com Foucault, o sujeito, a 
partir do lugar que ocupa, constrói-se 
enquanto um sujeito que permanece 
atento aos acontecimentos históricos 
e sociais postos em jogo, assim, ao 
observar as produções discursivas, 
ele se demonstra apto a questionar e 
fazer suas contribuições enunciativas, 
o que leva a entender que o discurso 
não surge pelo sujeito, mas é o 
sujeito que se constitui com base nos 
discursos. 

Ao ocupar um lugar social, ou 
seja, uma posição, o sujeito adequa 
seu discurso partindo de formações 
discursivas que se ligam a um lugar 
social. Podemos destacar, como 
exemplo, um sujeito que se constitui 
com base na FD religiosa, ele se torna 
um cristão uma vez que se espelha no 
que é propagado a partir do discurso 
bíblico e da história de Cristo, logo 
ele não enuncia um discurso inerte 
ao que a sua congregação prega 
enquanto verdade. Portanto, esse 

sujeito enuncia um discurso cuja 
proposta se baseia na veracidade do 
discurso cristão. 

O dizer não pertence a um único 
sujeito, como já fora apontado, não 
é o sujeito quem projeta o discurso, 
mas o próprio discurso que está ali 
à espera de um enunciador que o 
propague. Compreendemos que o 
discurso pode ser enunciado por 
diversos sujeitos que ocupam lugares 
e posições divergentes e que se 
apoiam nas FDs para garantirem a 
efetividade do seu discurso. 

Além do lugar, dos acontecimentos 
históricos e sociais, é necessário 
destacar que as forças que atuam 
no interior das formações discursivas 
propiciam uma relação de subjetivação 
e subjetividade entre a FD e o sujeito 
enunciador, como por exemplo, a FD 
escolar coloca o professor no lugar 
de mestre e daquele que tudo sabe e 
o aluno como aquele que está numa 
posição de receptor das verdades 
consolidadas da educação. Ou ainda, 
a FD machista que destaca o poder 
como um cargo a ser exercido por 
homens, enquanto que às mulheres só 
lhes resta o lar para ser administrado.

Estamos, o tempo todo, sujeitos 
aos sistemas controladores, ou seja, 
há sempre diversas vozes (discursos) 
que querem se colocar uma sobre 
a outra, criando um espaço de 
lutas pelo poder – por vezes, esses 
discursos ecoam como dispositivos 
controlando o que é insano ou sensato. 
Podemos citar, em nosso trabalho, 
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o discurso político, o qual passa por 
interferências dos discursos machista 
e feminista. 

O machista propõe um discurso 
contrário à presença da mulher na 
política, como discorremos neste 
trabalho alguns exemplos de retaliação 
enfrentados pela ex-presidenta Dilma 
Rousseff, que foi objeto de repúdio e 
ódio por ser uma mulher que rompeu 
com o processo de subjetivação que 
impunha ao sujeito feminino uma 
posição fora do contexto político. 
Embora o discurso machista tenha 
uma visão de que a mulher não pode 
exercer um cargo político, como a ex-
presidenta Dilma atuou, esse discurso 
determina uma posição de status para a 
mulher na política (o cargo de primeira-
dama, este que só é possível tomar 
posse, por intermédio de um homem, 
a partir do matrimônio), um exemplo 
de aceitação do sujeito feminino na 
política é a presença de Marcela Temer 
cuja reputação de “bela, recatada e do 
lar” lhe confere notoriedade frente a 
uma sociedade que encara o sujeito 
feminino apenas como um portador 
de beleza, docilidade e jovialidade; 
Marcela pode atuar no campo político 
como primeira-dama, pois este cargo 
é seu por direito, que diferente de 
Dilma e de outras mulheres, que não 
se sujeitaram ao discurso machista, 
romperam com o tabu da mulher 
na esfera política. A primeira-dama, 
Marcela, é aceita porque se alia, além 
do discurso machista, a uma visão que 
a moral impõe como sensato, a mulher 
boa é aquela atende aos padrões de 
beleza, que cuida do filho, não trabalha 

fora, está sempre à disposição da 
família e do marido.

Ao passo que o discurso feminista 
defende a participação feminina 
em cargos de governança atuando 
como líderes, tomando decisões 
importantes, fazendo relações com 
países, propondo novos projetos 
políticos etc. Vale destacar que 
esse processo de subjetivação não 
acontece de maneira a determinar 
os gêneros, ou seja, uma mulher não 
é necessariamente feminista, ela 
pode constituir-se sujeito a partir da 
inscrição em uma FD machista e ser 
contrária à participação da mulher no 
governo.

Essas oposições discursivas entre 
as FDs foram pontuadas por Foucault 
(1987), trazendo à realidade uma 
reflexão sobre os poderes que passam 
a ser questionados e enfrentados, pois 
as forças que sempre tiveram uma ação 
dominante passam a ser enfrentadas, 
dado que os sujeitos buscam novas 
formas de lutar contra a subjetivação.

Proporei, como ponto de partida, 
que se tome uma série de 
oposições que se desenvolveram 
nestes últimos anos: a oposição 
ao poder dos homens sobre as 
mulheres, dos pais sobre os filhos, 
da psiquiatria sobre os doentes 
mentais, da medicina sobre a 
população, da administração 
sobre a maneira como as pessoas 
vivem. Não é suficiente dizer que 
estas oposições são lutas contra 
a autoridade; é preciso tentar 
definir mais precisamente o que 
elas têm em comum (FOUCAULT, 
1987, p. 4).
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O sujeito, ao ser interceptado 
por numerosos discursos, recebe 
uma série de conceitos discursivos 
provenientes das FDs, cujas forças 
lutam para manter a sua posição de 
dominância e determinar o que é 
adequado aos sujeitos. Destacamos 
que os sujeitos não têm poder sobre 
essas forças, pois são elas que atuam 
sobre ele, sendo assim, o processo 
de subjetivação acontece de maneira 
inconsciente, ou seja, o sujeito toma 
para si um discurso e obedecerá às 
ordens estipuladas a partir dos ideais 
das formações discursivas. 

Há momentos em que o sujeito 
luta enquanto resistência às forças 
que querem se impor no espaço 
discursivo, porém o sujeito não o faz 
de maneira consciente ou por sua 
própria vontade, o que ocorre é que ele 
foi subjetivado por forças contrárias 
que o estimulam a questionar um 
determinado discurso. Portanto, o 
sujeito não é condicionado por forças 
próprias, mas sim por discursos que 
se confrontam na busca pelo poder.

Análise - A mulher na política 
– uma questão de gênero e 
misoginia

A ex-presidenta Dilma sofreu com 
ataques que a desmereceram enquanto 
governante, entretanto, as críticas 
não tinham cunho administrativo, 
mas sim, apresentavam um caráter 
misógino e sexista que não atingiam 
unicamente a Chefa de Estado, mas 
também os grupos que respeitam e 
não desqualificam o sujeito feminino 
por sua condição de gênero.  

Na imagem abaixo, trazemos uma 
charge divulgada pelo jornal “Em 
tempo” (Amazonas), produzida pelo 
cartunista Elvis, em abril de 2014, 
enquanto Dilma Rousseff ainda 
era presidenta do Brasil. A charge 
apresenta o contexto político de 
escândalos referente à corrupção 
que envolveu a Petrobrás e justifica 
tal vexame político se apoiando no 
fundamento de que tudo ocorreu 
porque há uma mulher no poder.

Figura 1: Dilma apoia movimento

Fonte: Disponível em: <http://blogueirasfeministas.com/2015/08/o-machismo-e-a-
presidenta/>. Acesso em: 6 jul. 2016.
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Além de apresentar o escândalo da 
Petrobrás, a charge manifesta, a partir 
da ironia, o seu discurso de resistência 
à luta feminista pelo fim da cultura do 
estupro – trazendo o efeito de sentido 
de que Dilma se preocupa apenas com 
a questão das mulheres.

O Brasil vive intensas manifestações 
de repúdio frente ao alto índice de 
crimes contra a mulher. A figura 
destaca Dilma Rousseff como uma 
manifestante, trazendo em seu 
corpo a inscrição utilizada por outras 
militantes: “Não mereço ser estuprada”. 
Dilma aparece nua, na figura, com 
os seios cobertos pelo seu braço e 
o restante do corpo mergulhado no 
petróleo, assim como os escritos no 
corpo que também foram marcados 
pelo produto.

Vemos que um problema político 
é explicado a partir da retaliação da 
mulher, expondo seu corpo e sua 
sexualidade – a Chefa de Estado é 
rompida por um discurso misógino. 
A luta das mulheres brasileiras, 
frente a um cenário esdrúxulo de 
violência física, psicológica e sexual, 
se transforma em piada na internet. Tal 
banalização aponta que uma parcela 
da sociedade, assujeitada por uma 
Formação Discursiva machista, não 
encara essa luta como algo que deve 
ser respeitado, mas que o corpo da 
mulher pode ser exposto como que 
um objeto e dele se apropriarem da 
maneira como lhe convier. O corpo 
marcado por tapas, socos, feridas, 
facadas, pode também ser marcado 
por um escândalo político tendo 

como marca de inscrição o petróleo, 
produto caro e mercadoria de roubo 
e enriquecimento. O corpo feminino 
se torna um billboard (quadro de 
avisos), como se não houvesse uma 
sexualidade (intimidade), um lugar 
em branco, onde nada há, e, portanto, 
pronto para ser usado, para trazer o 
que nele escreverem ou representarem. 

A partir do funcionamento do 
discurso midiático, encontramos 
marcas de que a FD machista é 
um fundamento discursivo, de 
dominância, que embasa muitos 
enunciados, os quais procuram 
mostrar à mulher o seu verdadeiro 
lugar na sociedade, principalmente no 
que concerne à atuação em cargos 
de poder. Para compreendermos 
melhor o funcionamento do discurso 
e dos enunciados no interior de uma 
FD, escolhemos exemplificar essa 
regularidade discursiva por meio de 
um enunciado sincrético, publicado 
nas redes sociais.

Figura 2: Evolução (man and woman)

Fonte: Disponível em: <http://louqutica.blogspot.com.
br/2011/06/preconceitos-ancestrais.html>.

Acesso em: 29 mai. 2016. 
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Como já pontuado nas definições 
de Formação Discursiva, podemos 
compreender que uma FD se constitui 
por meio de uma regularidade, ou 
seja, as escolhas temáticas e os 
objetos seguem uma ordem que 
os define como um grupo. Acima, 
trazemos um post publicado num 
blog cuja materialidade nos remete ao 
conceito de uma Formação Discursiva 
machista. Para afirma-lo, é necessário 
encontrarmos as regularidades que 
estabelecem essa formação. 

Primeiramente, vamos analisar o 
título da imagem: Evolution of man 
and woman (A evolução do homem e 
da mulher). O título separa a evolução, 
não atribuindo representatividade 
ao homem e à mulher como 
sujeitos iguais, o posicionamento 
discursivo, ou seja, as regularidades 
apresentadas nesse enunciado são de 
uma construção histórica e social que 
se apoia num discurso que valoriza 
o sujeito masculino, colocando-o em 
uma posição de superioridade em 
relação à mulher – tal escolha temática 
segue o que a FD machista determina 
como padrão de aceitabilidade, sendo 
assim, a evolução não é do ser humano 
enquanto sujeito independente de 
gênero, mas o título separa homem 
de mulher, dessa forma, o apartar 
demonstra que há diferenças entre 
esses sujeitos. 

Ao analisar a ilustração, é possível 
ver que a evolução masculina se 
inicia com o homem em pé, não 
totalmente ereto, porém ele já 
consegue se sustentar com as duas 

pernas, enquanto que a feminina tem 
seu início na posição “de quatro”, 
vestida com avental e uma escova na 
mão, que leva a sentidos tais como: 
um animal quadrúpede (que não 
consegue manter o seu corpo), estar a 
serviço do homem, estar no seu lugar 
de direito (a casa, consequentemente, 
à limpeza do lar), uma posição sexual 
onde a mulher é dominada, e a 
permanência feminina nessa posição, 
destacada pela ilustração ao longo 
das 4 (quatro) repetições da mesma 
figura, afirma a presença machista que 
impõe a mulher como sua submissa 
e estagnada no tempo – não tendo 
chances de evolução. 

Abaixo da ilustração, temos em 
caixa alta a palavra MACHISMO 
acompanhada de expressão de risos 
(rsrsrs), indicando que há, na figura, a 
presença de uma FD machista, a qual 
é justificada com um riso de ironia 
que desconsidera a materialidade 
como um ato machista, mas que a 
evolução das mulheres determina o 
fato de não podermos ter no poder 
um sujeito feminino – com a risada 
(rsrsrs) o machismo irônico, que 
ao mesmo tempo não interfere nos 
direitos e valores das mulheres, é 
apenas uma derrisão. Ao final do post 
a frase: “Lugar de mulher não é na 
presidência” – como forma de insultar 
as mulheres, e diretamente a chefa 
de Estado, na época, a presidenta 
Dilma Rousseff, o enunciado carrega 
sentidos que desqualificam a mulher 
presidente, indicando assim que 
nenhuma mulher, sobretudo essa que 
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já ocupa o cargo, possui capacidade 
para tanto, e apenas homens têm o 
direito de exercer cargos de governo 
e poder, porque eles evoluíram. 
No excerto proveniente de uma 
FD machista, que traz a expressão 
“Lugar da mulher”, tal inscrição indica 
a construção histórica que pauta a 
vida doméstica e seus afazeres, bem 
como nos papéis de mãe, reprodutora 
e cuidadora como sendo esses os 
lugares que a mulher pode ocupar.

Considerações Finais
Podemos observar, a partir desses 

exercícios de análise, que a presença 
da mulher na política é motivo de 
ódio, repúdio e preconceito. Além 
disso, essa construção se dá por meio 
de um discurso machista que prega 
que o lugar da mulher é no cuidado da 
família e na reprodução. Tal discurso é 
propagado por uma sociedade em que 
uma formação discursiva que constrói 
sentidos de empoderamento feminino 
(progressista) circula conjuntamente 
com uma formação discursiva que não 
significa positivamente as conquistas 

femininas. É nesse campo de luta que 
se instaura a participação feminina no 
espaço político. 

Deparamo-nos com manifestações 
contra a mulher na política, e 
essas formas de expressão, como 
já analisamos em nosso trabalho, 
vão desde a utilização de termos 
pejorativos como também a exposição 
da sexualidade feminina.

Podemos concluir que a 
participação feminina na política 
brasileira é ainda pequena, pois 
a mulher dessa sociedade não é 
destinada a outras atividades senão 
às determinadas pelo machismo, que 
impõe um padrão esperado de sujeito 
feminino. 

Observamos também que ocupar 
um cargo de poder, na política 
brasileira, não confere à mulher uma 
posição de respeito à sua conquista, 
mas permanecer no cargo é ainda 
uma luta já que as que ocupam tais 
lugares são alvos de ataques sexistas 
e misóginos. 
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RELAÇÕES DIALÓGICAS EM O JOGO DO PENSAMENTO, DE VIVINA DE 
ASSIS VIANA

Viviane Santiago Couto RODRIGUES (UNIFRAN)
Juscelino PERNAMBUCO (UNIFRAN)

Resumo
Este trabalho tem como objetivo analisar as relações dialógicas no romance 

infantil O jogo do pensamento de Vivina de Assis Viana. Esse conceito é a chave 
da filosofia da linguagem de Bakhtin.Com base nesse conceito, esse romance 
será analisado como um entrecruzamento de vozes que dialogam com outros 
textos, as quais evidenciam os valores e as crenças de uma determinada formação 
social. O objetivo da pesquisa é analisar o diálogo e as relações dialógicas que 
se travam no desenvolvimento da trama dessa narrativa, à luz das reflexões 
bakhtinianas. O referencial teórico serão as reflexões de Bakhtin e seu Círculo 
(1988,1993; 2003; 2004) sobre o romance e o dialogismo e de estudiosos de 
sua obra tais como Brait (2005; 2010), Fiorin (2006), Morson e Emerson (2008) 
e Moisés (1973). A metodologia da pesquisa será de cunho qualitativo com o 
estudo das reflexões bakhtinianas. Espera-se com esta análise comprovar que 
este romance infantil é uma representação da cultura a que se vincula, tal como 
Bakhtin descobriu sobre o romance em geral.

Palavras-chave: O jogo do pensamento; literatura juvenil; Bakhtin; relações 
dialógicas.

Abstract
This work aims to analyze the dialogical relationships in the children ‘s novel 

The Thinking Game of Vivina de Assis Viana. This concept is the key to Bakhtin’s 
philosophy of language. Based on this concept, this novel will be analyzed as 
a cross-linking of voices that dialogue with other texts, which evidence the 
values and beliefs of a certain social formation. The objective of the research 
is to analyze the dialogue and the dialogical relations that are involved in the 
development of the plot of this narrative, in the light of the Bakhtinian reflections. 
The theoretical reference will be the reflections of Bakhtin and his Circle (1988, 
1993, 2003, 2004) on the novel and the dialogism and of scholars of his work 
such as Brait (2005, 2010), Fiorin (2006), Morson and Emerson 2008) and 
Moses (1973). The methodology of the research will be of qualitative character 
with the study of the Bakhtinian reflections. It is hoped by this analysis to prove 
that this children’s novel is a representation of the culture to which it binds, just 
as Bakhtin discovered about the romance in general.

Keywords: The game of thought; juvenile literature; Bakhtin; dialogical 
relations.
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Introdução
Este artigo pretende mostrar o 

desenvolvimento de pesquisa que 
tem como título: Relações dialógicas 
na obra “O Jogo do Pensamento”, de 
Vivina de Assis Viana, elaborado no 
decorrer do Curso de Mestrado em 
Linguística, época em que houve um 
intenso estudo das obras do filósofo 
da linguagem, Mikhail Bakhtin.

A escolha do gênero romance, de 
literatura infanto-juvenil, como corpus, 
justifica-se dada a sua importância 
para o desenvolvimento infantil, na 
atualidade. A narrativa infantil tem sido 
amplamente explorada por escritores 
e editores, tendo em vista o seu 
potencial em proporcionar à criança 
um desenvolvimento emocional, 
social e cognitivo indiscutíveis, ao 
trabalhar nas histórias problemas 
existenciais típicos da infância, como 
medos, sentimentos de inveja e de 
carinho, curiosidade, dor, perda, além 
de ensinarem infinitos assuntos.

Este romance infanto-juvenil 
permite analisar o estilo sob um viés 
bakhtiniano, pois revela o diálogo vivo 
que a obra estabelece com a cultura 
e a história, refletindo e refratando 
em suas relações dialógicas, uma 
época marcada por problemáticas 
sociais, como a seca do Nordeste e a 
Guerra do Oriente Médio, na década 
de 80, revelando-se como uma arte 
que visava grande reflexão, sobre o 
verdadeiro jogo “o jogo da vida”.

O conceito chave da filosofia 
da linguagem de Bakhtin, relações 

dialógicas, tem como sustentação o 
diálogo em sentido amplo e recobre 
um universo de vozes sociais nas mais 
diversas relações.

Com base nesse conceito, esse 
livro de literatura infanto-juvenil será 
analisado como um entrecruzamento 
de vozes que dialogam com outros 
textos, sendo também ecos de vozes 
do seu tempo, as quais evidenciam 
os valores e as crenças de uma 
determinada formação social.

Nesse sentido, o corpus, objeto 
desse trabalho, em especial, levanta 
em seu tema a relação entre as 
problemáticas sociais e educacionais, 
advindas de uma cultura marcada 
historicamente por guerras, que faz 
com que os sujeitos modifiquem o 
seu modo de ser a partir da relação e 
interação com o novo, ou seja, a partir 
do contato e da identificação com uma 
cultura em constante transformação.  

O romance será analisado sob o 
olhar bakhtiniano, que considerava 
que o gênero romanesco está inserido 
em uma estratificação interna da 
linguagem, revelando a diversidade 
social e a divergência de vozes 
sociais que ele encerra, como um 
fenômeno plurilinguístico, plurivocal e 
pluriestilístico.

O objetivo da pesquisa é analisar 
o diálogo e as relações dialógicas 
que se travam no desenvolvimento 
da trama, enunciadas nessa narrativa 
que está voltada ao público mais 
jovem. Os enunciados autorais serão 
analisados, não apenas como um 
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jogo de relações entre palavras, mas 
como um construto de diferentes 
posicionamentos discursivos.

Assim, optou-se pelo estudo desse 
corpus, para verificar as relações 
dialógicas que nele se estabelecem, 
na perspectiva do dialogismo, que 
para Bakhtin, este é o fundamento 
de toda a discursividade, pois se faz 
presente em todos os enunciados, no 
jogo de vozes sociais e históricas.

Tendo em vista que os enunciados 
literários são marcados pelo 
entrecruzamento de vozes que 
dialogam com outros textos e 
discursos, sendo também ecos 
de vozes do seu tempo, as quais 
evidenciam os valores e as crenças 
de uma determinada formação 
social, tem-se como objetivo mais 
específico, a preocupação de verificar 
o recurso linguístico, como enfoque 
dialógico, que demonstra a axiologia 
que preside o corpus, ao observar as 
vozes que dialogam no texto e, assim, 
as quais evidenciam as características 
das identidades dos sujeitos imersos 
num contexto de seca e guerra.

Contudo, ao lado dessa busca, 
será feito um estudo em torno de 
conceitos como: cultura, sociedade da 
informação, consumismo, com vistas 
a colaborar para o aprofundamento 
da análise desse corpus.

O processo de pesquisa será 
realizado por meio de revisão 
bibliográfica das obras de Bakhtin 
sobre o romance e o dialogismo bem 
como os estudos de comentadores 

de sua obra, tais como Brait, Fiorin e 
Morson e Emerson, entre outros, na 
tentativa de compreender e explicar o 
romance infantil na sua dialogicidade. 

Espera-se, como resultado, a partir 
da análise detalhada dos conceitos 
bakhtinianos ora apresentados, 
compreender como a teoria das 
relações dialógicas de Bakhtin se 
ajusta às diversas transformações 
vividas pelas personagens mãe, a 
filha Mariana e seu pai, ao longo do 
romance. 

Compreender também, como 
o sentido do título o Jogo do 
Pensamento se relaciona com o “jogo 
da vida”, pois a filosofia de Bakhtin, 
sendo ele um filósofo do movimento, 
reflete e refrata a própria vida, nessa 
dinâmica do existir. Também nos 
compete asseverar que a construção 
do estilo se deve à fusão com o 
período histórico, pois o diálogo vivo, 
como concebe Bakhtin, se estabelece 
entre a cultura e a história. 

Dialogismo e relações dialógicas
Para que o leitor compreenda 

alguns conceitos básicos formulados 
por este filósofo da linguagem, neste 
capítulo, abordaremos um estudo 
acerca dos conceitos bakhtinianos de 
dialogismo e relações dialógicas.

O ser humano é um ser relacional, 
constituinte de relações dialógicas, 
que através do diálogo, comunica-
se, expressa-se, verbaliza desejos, 
sentimentos e intenções diversas ao 
enunciar-se, de forma a convergir 
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suas vozes, entre réplicas e tréplicas, 
como ressalta Bakhtin em Estética da 
Criação Verbal:  

Em toda parte há certa interseção, 
consonância ou intermitência de 
réplicas do diálogo aberto com 
réplicas do diálogo interior das 
personagens. Em toda parte certo 
conjunto de ideias, pensamentos 
e palavras se realiza em várias 
vozes desconexas, ecoando a 
seu modo em cada uma delas 
(2011, p.199).

A palavra diálogo, no contexto 
bakhtiniano, é entendida como 
“reação do eu ao outro, uma reação 
da palavra a palavra de outrem”, é 
um ponto de tensão “entre círculos 
de valores, entre forças sociais”, isto 
é, uma forma de “reconhecimento 
da reciprocidade entre o eu e o 
outro o que determina o diálogo 
real, concreto”, segundo Marchezan 
(2006, p. 123).

Nota-se a importância das relações 
do eu com outro no processo da 
constituição da linguagem, através 
da palavra como forma de expressão, 
assim segundo o filósofo russo:

Através da palavra, defino-me em 
relação ao outro, isto é, em última 
análise, em relação à coletividade. 
A palavra é uma espécie de ponte 
lançada entre mim e os outros. 
Se ela se apoia sobre mim numa 
extremidade, na outra apóia-
se sobre o meu interlocutor 
(BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 1979, 
p. 113)

O diálogo, definido por Bakhtin, é a 
orientação de qualquer discurso vivo. 
Tal constatação vem da observação 
de que em todas as direções até o 
objeto, o discurso entra em contato 
com o discurso de outrem, com o 
qual não pode deixar de participar de 
um diálogo vivo e tenso (1998, p. 88).

Bakhtin dispõe que “as relações 
dialógicas são relações (semânticas) 
entre toda a espécie de enunciados na 
comunicação discursiva”, mas servirá 
ao “grande diálogo da comunicação 
discursiva”, quando os mesmos não 
são tomados para fins de análise 
linguística, ou seja, quando dois 
enunciados de diferentes sujeitos são 
confrontados (1998, p.323).

Dialogismo é o conceito chave da 
filosofia de Bakhtin, a qual tem como 
sustentação o diálogo em sentido 
amplo:

O diálogo, no sentido estrito 
do termo, não constitui, é claro, 
senão uma das formas, é verdade 
que das mais importantes, da 
interação verbal. Mas pode-se 
compreender a palavra “diálogo” 
num sentido amplo, isto é, não 
apenas como a comunicação 
em voz alta, de pessoas 
colocadas face a face, mas toda 
comunicação verbal, de qualquer 
tipo que seja (1979, p.109).

Por isso, conforme as descobertas 
de Bakhtin (1998, p. 183), “a linguagem 
só vive na comunicação dialógica 
daqueles que a usam”. É essa 
comunicação dialógica que constitui 
“o verdadeiro campo da vida da 
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linguagem”, independentemente de 
qual seja o seu campo de emprego 
(a linguagem cotidiana, a prática, a 
científica, a artística, etc.), ela está 
incutida de forma basilar de relações 
dialógicas. Trata-se então, do diálogo 
real, concreto, que recobre um 
universo de vozes sociais e individuais 
nas mais diversas relações.  

Fiorin menciona que a teoria 
bakhtiniana leva em conta não 
somente as vozes sociais, mas 
também as individuais, como bem 
salienta: 

Ao tomar em consideração tanto 
o social como o individual, a 
proposta bakhtiniana permite 
examinar, do ponto de vista 
das relações dialógicas, não 
apenas as grandes polêmicas 
filosóficas, políticas, estéticas, 
econômicas, pedagógicas, mas 
também fenômenos da fala 
cotidiana, como a modelagem 
do enunciado pela opinião 
do interlocutor imediato ou a 
reprodução da fala do outro com 
uma entonação distinta da que foi 
utilizada, admirativa, zombeteira, 
irônica, desdenhosa, etc. Todos 
os fenômenos presentes na 
comunicação real podem ser 
analisados à luz das relações 
dialógicas que os constituem 
(2006, p. 30/31). 

Bakhtin traz em sua obra como 
princípio unificador, de acordo com 
Fiorin, (2006, p. 22), o conceito 
de dialogismo “como relações de 
sentido que se estabelecem entre 
dois enunciados”.

Brait explica que a linguagem tem 
por base o enunciado e a enunciação 
no processo comunicativo: 

[...] as noções de enunciado/
enunciação têm papel central 
na concepção de linguagem que 
rege o pensamento bakhtiniano, 
posto ser a linguagem concebida 
de um ponto de vista histórico, 
cultural e social, a que inclui a 
comunicação efetiva e os sujeitos 
e discursos nela envolvidos 
(2007, p. 65).

Desta forma, tratar da linguagem é 
tratar de um processo discursivo, que 
se desenvolve entre as experiências 
comunicativas (enunciado/
enunciação) pessoais, próprias e 
de outrem, instituindo diversas 
relações de sentidos, num processo 
de reconhecimento de si pelo o 
outro (alteridade), como presume o 
princípio dialógico.

Marchezan (2006, p.116) afirma 
que é no âmbito da linguagem, que 
se afirma o caráter dialógico, levando 
em consideração o diálogo como 
uma boa amostra, para explicá-lo e 
para defini-lo “como alternância entre 
enunciados, entre acabamentos, ou 
seja, entre sujeitos falantes, entre 
diferentes posicionamentos”. Ressalta 
também, que diálogo e enunciado 
são conceitos interdependentes, 
pois “ativa o reconhecimento da 
reciprocidade entre o eu e o outro, 
presente em cada réplica, em cada 
enunciado, que compreende o 
verdadeiro diálogo real”.
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Assim, considerado dessa forma 
o diálogo, não é difícil reconhecer 
seu caráter dialógico, pois “qualquer 
desempenho verbal é constituído numa 
relação, numa alternância de vozes”, 
segundo Marchezan (2006, p. 117).

Para melhor compreensão da 
concepção de linguagem é necessário 
refletirmos sobre as noções básicas de 
enunciado/enunciação, pois ambas, 
segundo Brait, têm papel central na 
concepção de linguagem que rege 
o pensamento bakhtiniano, pois “ela 
é concebida de um ponto de vista 
histórico, cultural e social que inclui 
a comunicação efetiva e os sujeitos e 
discursos nela envolvidos”. (2007, p. 
65)

Ainda de acordo com Brait, apesar 
dos conceitos enunciado/enunciação 
serem tão largamente utilizados na 
área dos estudos da linguagem, pois 
“apresentam uma grande polissemia 
de definições e empregos”, nos 
estudos bakhtinianos, a utilização de 
tais noções precisa ser cuidadosa, 
posto que, “há profundas diferenças 
entre esses termos com consequências 
igualmente significativas para a 
concepção e o enfrentamento da 
linguagem”. (2007, p.63)

Brait (2007, p.25) menciona que 
na obra Discurso na vida e discurso 
na arte – sobre poética sociológica, 
assinado por Voloshinov, os termos 
enunciado, enunciado concreto, 
enunciação estão diretamente 
ligados a discurso verbal, à palavra e 
ao evento.

Dessa maneira, conforme Brait nos 
ensina (2007, p. 67), o enunciado 
configura-se no “processo interativo 
(verbal ou não verbal) que integram 
a situação e, ao mesmo tempo 
compreende um contexto maior 
histórico.” Já o enunciado concreto, 
funde-se “na ideia de palavra, de texto, 
de discurso.” E a enunciação, por sua 
vez, é “compreendida como estando 
situada justamente na fronteira 
entre a vida e o aspecto verbal do 
enunciado.”

Para Bakhtin, a linguagem é uma 
prática social que apresenta na língua 
a sua realidade material. Trata-se da 
língua não como um sistema abstrato 
de formas linguísticas a parte do 
indivíduo falante, mas como “um 
processo de evolução ininterrupto, 
constituído pelo fenômeno social da 
interação verbal, realizada através da 
enunciação”, sendo a sua autêntica 
substância. (1979, p. 127)

A concepção de enunciado/
enunciação, de acordo com Brait 
(2007, p.65), foi objeto de reflexão 
em diversas obras de Bakhtin e seu 
Círculo, portanto “não se encontra 
pronta e acabada numa determinada 
obra”.

Ao considerarmos que o sentido 
só pode constituir, se houver a 
materialidade linguística, é pertinente 
dizer que a produção de sentidos, 
bem como sua interação, ocorre 
através de enunciados ditos de forma 
efetiva.
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Bakhtin (1979, p.132) tece em suas 
palavras que “o tema da enunciação 
é determinado não só pelas formas 
linguísticas que entram na composição 
(as palavras, as entonações, as 
formas morfológicas, os sons), mas 
igualmente pelos elementos não 
verbais da situação”.

Nota-se que é impossível a 
reprodução exata da situação na 
qual fora proferido o enunciado, 
quando materializado primeiramente, 
atribuindo-lhe a característica de 
irrepetibilidade, como bem salienta 
Bakhtin, 

Um sentido definido e único, 
uma significação unitária, é 
propriedade que pertence a 
cada enunciação como um 
todo. Vamos chamar o sentido 
da enunciação completa o seu 
tema. [...] O tema da enunciação 
é na verdade, assim como a 
própria enunciação, individual e 
não reiterável. Ele se apresenta 
como a expressão de uma 
situação histórica concreta que 
deu origem à enunciação (1979, 
p. 131).

Toda a comunicação é composta 
por enunciado que é a própria 
materialidade linguística, e como 
tal, pode ser “repetido” em diversas 
situações comunicativas. Porém, a 
cada vez que o mesmo for “repetido”, 
ganhará outro sentido, tendo em vista, 
a sua inserção em outra situação, 
em outro momento histórico, pois 
está totalmente ligado à situação, ao 
contexto de sua produção. 

Importante observarmos outra 
característica do enunciado, a de 
fomentar respostas aos enunciados 
que ainda irão manifestar em virtude 
do nascimento do primeiro. Dessa 
maneira,

os enunciados não são indiferentes 
entre si nem se bastam cada um 
a si mesmo; uns conhecem os 
outros e se refletem mutuamente 
uns nos outros. Esses reflexos 
mútuos lhes determinam o 
caráter. Cada enunciado é pleno 
de ecos e ressonâncias de outros 
enunciados com os quais está 
ligado pela identidade da esfera 
de comunicação discursiva. Cada 
enunciado deve ser visto antes 
de tudo como uma resposta 
aos enunciados precedentes 
de um determinado campo: ela 
os rejeita, confirma, completa, 
baseia-se neles, subentende-os 
como conhecidos, de certo modo 
os leva em conta (BAKHTIN, 2011, 
p. 297).

Conforme Brait (2007, p. 68), 
Bakhtin reflete em sua obra, uma 
importante perspectiva de enunciação 
que vai sendo tecida, “sempre numa 
dimensão discursiva”, interativa, a 
partir de um enunciado concreto, em 
sentido, novamente, à “enunciação 
como sendo de natureza social, 
histórica, que liga-se a enunciações 
anteriores e posteriores (...) fazendo 
circular discursos”.

O princípio dialógico embasa a 
alteridade como integrante do ser 
humano e de seus enunciados, que 
por sua vez, são repletos de palavras 
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dos outros. Na produção do discurso, 
o ser humano, introduz em sua 
expressividade, seu tom valorativo, 
mas que reestrutura-se, modifica-se, 
quando assimilados pelo outro, uma 
vez que é através da palavra do outro 
que apreendemos o mundo exterior.

Constantemente, internalizamos 
e ressignificamos os enunciados dos 
outros. E assim, a linguagem apresenta, 
segundo Bakhtin, um caráter tanto 
heteroglóssico, como dialógico, 
posto que esses enunciados sempre 
supõem uma atitude responsiva do 
outro a quem eles se dirigem. Faraco 
(2006, p. 22), assim menciona: 

O mesmo mundo, quando 
correlacionado comigo e com 
o outro, recebe valorações 
diferentes, é determinado 
por diferentes quadros 
axiológicos. E essas diferenças 
são arquitetonicamente ativas, 
no sentido de que elas são 
constitutivas dos nossos atos 
(inclusive de nossos enunciados): 
é na contraposição de valores que 
os atos concretos se realizam; 
é no plano dessa contraposição 
axiológica (é no plano da 
alteridade) que cada um orienta 
seus atos.

No processo de produção de 
discursos, deduz-se que não somos 
a fonte primária deles, mas sim 
intermediários ao dialogar com 
outros discursos presentes em nossa 
sociedade, em nossa cultura. Para 
Bakhtin (2013, p. 22), o sujeito “ao 
se perceber único, não pode ficar 

indiferente a esta sua unicidade”, 
assim como resposta, “ele é compelido 
a se posicionar, a responder a ela: não 
temos álibi para a existência.”

Percebemos, assim, o discurso 
como um jogo, um movimento, posto 
que na relação dialógica não há 
passividade. Existe sim, a evolução 
de um diálogo entre enunciados, com 
inúmeras possibilidades de sentidos 
que retornam à memória, quando 
fomentados por outros contextos.

Apresentação e análise do corpus
Com uma vasta produção, Vivina de 

Assis Viana escreveu, entre os ensaios, 
os romances como: A coisa melhor 
do mundo (1973), o O dia de ver meu 
pai (1977), O mundo é para ser voado 
(1989), entre outros. Nosso objeto 
de análise O Jogo do Pensamento 
(1988), assemelha-se no que tange 
à leitura crítica de uma realidade, 
em que a escritora potencializa seu 
estilo de ornamentar palavras, através 
de um olhar inquieto do mundo, e, 
artisticamente, transpõe-nos para um 
universo que joga com os sentidos 
antagônicos, como o pensar e não 
pensar, em ter uma atitude ativa e ou 
passiva no jogo da vida, inseridos num 
contexto histórico-social marcado por 
guerras, seca nordestina no Brasil e os 
malefícios advindos do processo de 
sociedade inundada de informações.

Este capítulo trará a análise 
deste corpus, os conceitos teóricos 
apresentados sobre – Dialogismo e 
relações dialógicas. 
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A análise encontra pertinência 
no estudo, por se constituir numa 
reflexão que esperamos não encerrar 
em si mesma e trazer aos leitores 
contribuições significativas que 
digam que ainda se tem muito a 
dizer, que mostrem um caminho que, 
se não for totalmente explorado por 
nós, possa se perpetuar muito ainda 
no entrelaçar de vozes, de diálogos 
inconclusos que, certamente, emanam 
da natureza literária da linguagem e 
do pensamento bakhtiniano sobre 
este universo.

O presente estudo tem por objetivo 
analisar o romance O Jogo do 
Pensamento à luz dos pressupostos 
teóricos de Mikhail Bakhtin, cuja obra 
tem o dialogismo como princípio 
constitutivo da linguagem. Para 
o teórico russo, o romance é um 
gênero maleável, pluriestilístico 
e plurilinguístico, que objetiva 
representar a condição humana.

De início lançaremos um breve olhar 
sobre o enredo, pois consideramos 
importante situar o leitor à narrativa 
e, em seguida apresentaremos 
os comentários dos enunciados 
proferidos pelas personagens 
do romance sobre as partes que 
compõe o enredo: a introdução, 
o estabelecimento do conflito, o 
desenvolvimento, o clímax e por fim, 
o desfecho, contemplando assim, a 
teoria bakhtiniana.

Para tanto, iniciaremos a análise, 
tecendo um breve olhar sobre o 
enredo para situar o leitor sobre o 

conjunto dos fatos ligados entre si 
que fundamentam a ação do texto 
narrado.

Na trama narrada acontece a 
invenção de um jogo, entre a mãe e a 
filha, que estão na sala vendo tevê. A 
menina quer ouvir uma história. A mãe 
não está concentrada o suficiente e 
pensa nas milhares de histórias do 
mundo, da realidade, que chegam ao 
universo das crianças e se misturam 
com as histórias de fadas, de bruxas, 
de bichos, e tantas outras. Histórias do 
Oriente Médio e do Nordeste do Brasil 
com histórias da Gata Borralheira e 
da boneca Emília. Esse movimento 
reflexivo se quebra quando ambas 
ficam no escuro.

Ao cair a luz, com a televisão 
desligada, mãe e filha têm para 
entreter-se apenas uma vela e o 
próprio pensamento. Assim, inventam 
um jogo do pensar, ganha quem 
acertar o que o pai lá no escritório, 
também no escuro, está pensando. 
Na filha Mariana? Nas filas de banco? 
Nos problemas? No futebol? Ou no 
Oriente Médio, com suas desgraças 
que o homem causa e que servem 
como pano de fundo para esta história 
de mãe e filha? 

O discurso literário apresenta 
de modo significativo, elementos 
linguísticos que produzem efeitos 
expressivos, fundamentais ao serem 
resgatados na leitura. 

No estudo da obra, propõe-se 
analisar e evidenciar os discursos que 
habitam as vozes sociais e individuais, 
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através da presença de discursos 
centrados no vínculo mãe-filha, 
que de certa forma, estão ligadas 
às transformações sócio-histórico-
culturais.

Assim, ressaltam em seus 
diálogos, por meio da comunicação 
e da linguagem, valores, crenças e 
ideologias, decorrentes do processo 
de construção identitária de 
ambas, pois estão inseridas numa 
cultura marcada pelo fenômeno da 
globalização. 

Nesse sentido, as personagens 
vão construindo suas identidades, 
numa constante dialética entre a 
uniformidade e a diferenciação, 
entre globalização e regionalismo, 
aprofundando-se na crise de 
identidade dos sujeitos. Segundo 
Costa (2010, p. 309), “... a medida que 
avançam a globalização e o processo 
de homogeneização cultural que ela 
promove, surgem movimentos de 
resistência cultural, com a busca pelo 
passado e por aquilo que constitui a 
essência de determinada cultura.”

Na obra, as relações dialógicas 
acontecem pela decorrência 
do mecanismo linguístico e 
composicional denominado por 
Bakhtin de solilóquio. 

A personagem mãe, através de seus 
discursos internos, pelo recurso do 
solilóquio, demonstra suas angústias 
e resistências às mudanças, buscando, 
incessantemente, o seu passado 
como referência que culturalmente 
a constituiu, ou seja, aquilo que 
constituiu a essência de determinada 

cultura, “... tenho medo de lembrar a 
Emília, a boneca de pano, a boneca 
mágica, a boneca mágica do pano, 
e essa minha criança imaginar uma 
boneca de plástico.” (VIANA, 2003, p. 
09). 

Nesse movimento dialógico, a 
personagem mãe, constitui seus 
enunciados, através do jogo de 
tensões divergentes de sua cultura 
interior com a cultura contemporânea 
que se “aproxima”, em decorrência 
dos fenômenos da globalização, ao 
mesmo tempo compõe seu discurso 
ao incorporar palavras de outras vozes 
que a formaram culturalmente, em 
seu processo de vida até então e, por 
fim junto a isso, também demonstra a 
sua subjetividade. 

De acordo com Bakhtin (2013), 
as relações dialógicas podem ser 
encontradas nos diálogos do falante 
com sua própria fala ou pensamento 
por meio do solilóquio. Este 
mecanismo apresenta-se na narrativa 
do corpus, pela interação entre o 
discurso direto das personagens 
e os seus respectivos fluxos de 
consciência, compondo uma rede de 
pensamentos que se misturam aos 
diálogos das mesmas.

Porém todo o enredo e a 
sucessão de acontecimentos da 
produção literária fora embasado, 
no fluxo intenso de consciência da 
personagem mãe/professora, que se 
apresenta na história como narradora-
onisciente em terceira pessoa e, às 
vezes, fazendo certos enunciados em 
primeira pessoa.
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Como narradora-onisciente, a 
personagem mãe conhece tudo sobre 
o enredo, sabe o que passa no íntimo 
das personagens, conhece suas 
emoções e pensamentos, fazendo uso 
do discurso indireto livre, constituindo 
a narrativa a partir do plurilinguismo, 
ou seja, uma tecelagem de diversas 
vozes no interior de um mesmo texto.

No início da história a personagem 
mãe, narradora-onisciente, através 
do recurso solilóquio, situa o leitor 
no tempo e no espaço, indagando-o 
sobre contexto histórico, para aos 
poucos desvelar suas angústias 
e posicionamentos valorativos, 
que influenciam de certa forma a 
construção de sua identidade, do seu 
“eu”:

Hoje eu ia contar à minha filha 
uma história qualquer, como 
faço todas as noites, mas como 
lhe explicar que estou pensando 
em guerra, fome, injustiça, essas 
coisas que nascem e crescem 
sem a gente querer, e depois não 
morrem, por mais que a gente 
possa querer? (VIANA, 2003, 
p.07)

O que já se pôde descobrir com a 
análise é que o O Jogo do Pensamento 
não é apenas a aventura exterior, o 
que importa ao autor-criador, mas 
também uma viagem ao interior do 
herói em busca de desvendar seus 
questionamentos. 

Metaforicamente, o título do texto 
O Jogo do Pensamento, oferece pistas 
ao leitor sobre o desenvolvimento 

da narrativa, ao comparar de forma 
intrínseca o “jogo do pensar” com o 
“jogo da vida” das personagens, pois 
o enredo demonstra um processo 
de construção de suas identidades, 
diante do fenômeno histórico da 
globalização, que marcou o século 
XX.

Em uma análise superficial, a obra 
demonstra o encontro dos universos 
do adulto/mãe/professora e da 
criança/filha, na interação entre as 
vozes que circulam a vida em família, 
em meio às preocupações, enquanto 
posicionamentos valorativos, de 
um mundo “adulto” e um mundo 
“infantil”, em que as palavras vão 
pouco a pouco revelando, tanto a 
constituição do processo dialógico, 
como o desvelamento do processo 
de construção da identidade das 
personagens.

Para a filha, ao tentar adivinhar 
em que seu pai está pensando, logo 
ressalta ao enunciar: “Ele tá pensando 
em mim e em chocolate, é isso aí.” 
(VIANA, 2003, p.20), preocupações 
próprias de um mundo infantil, 
marcado pela característica do 
egocentrismo, pois não consegue 
colocar-se no lugar do outro, o próprio 
pai, ocupa-se constantemente com 
o seu “eu” e com os seus próprios 
interesses.

Para a mãe, como réplica ao 
enunciado da filha, menciona: “Eu 
acho que é em você, jantar e futebol.” 
(VIANA, 2003, p.20), demonstra 
um pensar mais altruísta, voltado 
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para o outro antes de pensar em si 
própria. Menciona preocupações 
típicas de um mundo adulto, como 
a importância do filho, da refeição 
após um dia de trabalho e do futebol 
como fonte de lazer. No entanto, 
ambas, mãe e filha, carregam em 
seus enunciados ideologias próprias 
de cada representação social em que 
estão inseridas, dada a existência de 
um ponto de tensão entre as vozes 
sociais que representam.

Percebe-se, a partir dessa análise 
inicial, que o sujeito no dia-a-dia 
assume diversos lugares enunciativos, 
assumindo determinadas vozes 
discursivas e que, tratar da linguagem, 
é abordar um processo discursivo que 
se desenvolve entre as experiências 
pessoais, próprias e de outrem, 
instituindo diversas relações de 
sentidos como presume o princípio 
dialógico. 

Considerações finais 
A análise encontra pertinência 

no estudo, por se constituir numa 
reflexão que esperamos não encerrar 
em si mesma e trazer aos leitores 
contribuições significativas que 
digam que ainda se tem muito a 
dizer, que mostrem um caminho que, 
se não for totalmente explorado por 
nós, possa se perpetuar muito ainda 
no entrelaçar de vozes, de diálogos 
inconclusos que, certamente, emanam 
da natureza literária da linguagem e 
do pensamento bakhtiniano sobre 
este universo.

O que já se pôde descobrir com a 
análise ainda em fase inicial, é que em 
O jogo do pensamento não é apenas 
a aventura exterior o que importa 
ao autor-criador, mas também uma 
viagem ao interior do herói em busca 
de desvendar seus questionamentos. 
Verificou-se que o corpus se constitui 
dialogicamente por meio do solilóquio, 
ou seja, tem como base um discurso 
interno, no qual as personagens 
buscam o seu “eu” interior. Através do 
enfoque dialógico de si, a autora utiliza 
o solilóquio como recurso linguístico 
que leva o leitor a aproximar-se do 
ponto de vista da personagem em 
relação ao “jogo da vida” no processo 
de construção identitária do sujeito 
pós-moderno.

A narrativa constitui-se 
dialogicamente pelo seu caráter 
intertextual e interdiscursivo, 
apresentando em sua arquitetônica 
a preocupação com uma axiologia 
fundamentada em valores éticos 
e cognitivos necessários à 
responsividade do ato de existir 
humano, diante do fenômeno da 
globalização, em seus diferentes 
aspectos: econômico, social, político 
e cultural. 

A análise apresentada comprova 
que a literatura infanto-juvenil tem 
um potencial significativo para 
retratar no comportamento humano a 
importância da linguagem, concebida 
de um ponto de vista histórico, cultural 
e social, ao incluir a comunicação 
efetiva, os sujeitos e seus discursos.



136

S
E

LI
N

FR
A

N
LI

N
G

U
ÍS

T
IC

A
 D

A
 U

N
IF

R
A

N
V

II 
S

E
M

IN
Á

R
IO

 D
E

 P
E

S
Q

U
IS

A
 E

M

Referências

BAKHTIN, M. M. Estética da criação verbal. Tradução de Paulo Bezerra. 6. ed. São Paulo: 
Martins Fontes, 2011.

______. Problemas da poética de Dostoiévski. Tradução Paulo Bezerra. 5. ed. Rio de Janeiro: 
Forense Universitária, 2013.

______. O discurso no romance. In.: Questões de literatura e de estética. A teoria do 
romance (1934-1935). Trad. Bernardini et al. 4. ed. São Paulo: Unesp, 1998. p.71-210.

______. Diálogo. In: MARCHEZAN, Renata Coelho. Bakhtin: outros conceitos-chave. São 
Paulo: Contexto, 2006, p. 115-131.

COSTA, C. Sociologia: Introdução à ciência da sociedade. 4. ed. São Paulo: Moderna, 2010.

FIORIN, J.L. Introdução ao Pensamento de Bakhtin. São Paulo: Ática, 2006.

MOISÉS, M. A criação literária: introdução à problemática da literatura. 5. ed. São Paulo: 
Melhoramentos, 1973.

VIANA, V. A. O Jogo do Pensamento. São Paulo: Geração Editorial, 2003.



137

S
E

LI
N

FR
A

N
LI

N
G

U
ÍS

T
IC

A
 D

A
 U

N
IF

R
A

N
V

II 
S

E
M

IN
Á

R
IO

 D
E

 P
E

S
Q

U
IS

A
 E

M




